
mizi, "[Şıfatü) Cehennem", 37. kitap; Mu
uatta', "Cehennem", 57. kitap). Bunlardan 

baŞka Buhari'nin el-Cami Vş-sahih'in
deki "Bed'ü'l-l]al~"ın 1 O. babı ile İbn Ma
ce'nin es-Sünen'indeki "Zühd"ün 38. 
babı cehenneme dair hadisiere ayrılmış
tır. İmam Müslim ise cennet konusuna 
tahsis ettiği bölüm içinde cehennemle 
ilgili bazı hadisiere de yer vermiştir (ha
dis nr. 29-30, 37-38). Müslim ayrıca el
Cami 'u'ş-şa.Qi.Q 'inin SO. kitabını oluştu
ran "Şıfatü'l-münafıkin" içinde kıyamet, 

cennet ve cehenneme dair bazı hadisler 
zikretmiştir. 

İslam literatüründe cehennemle ilgili 
müstakil eserler de kaleme alınmıştır. 
Bunların başlıcaları, İbn Receb'in et- TalJ
vif mine'n-nar ve't-ta'rif bi-.Qali da
ri'l-bevar (Beyrut 1405 / 1985), Sıddik Ha
san Han'ın Yakazatü'l-i'tibar mimma 
verede ii ?ikri'n-nar ve aşJ:ıabi'n-nar 
(Kahire 1398/ 197 I), İzmirli İsmail Hak

kı'nın Narın Ebediyet ve Devamı Hak
kında Tedkikat (İstanbul 1341 ) adlı eser
leridir. Cennet ve cehennemi birlikte ko
nu edinen eseriere örnek olarak Ebü'l

Leys es-Semerkandi'nin Delf-a 'i]f.u '1- alJ
bfır ii pkri'l-cenneti ve'n-nar (lzahu'l
meknan, I. 474; bu eser müellifi belirtilme
den muhtemelen naşiri olan başka bir ad
la yayımlanmıştır, Beyrut 1404 / 1983), Ta

kıyyüddin es- Sübkl' nin el- İ ' tibfır bi
belf-a 'i'l-cenneti ve'n-nar (Kahire 1987). 
Gazzali'nin ed-Dürretü'l-fal]ire, İbn Kay

yim'in fiadi'l- erva.Q ve Fazi Abdürrazık 
Mahmud'un Mucibfıtü'l-cenne ve'n-nar 
(Kahire 1986) adlı eserleri zikredilebilir. 

Ayrıca İbn Kesir'in en - Nihaye, Kurtu
bl'nin et- Te?kire, Süyüti'nin el-Budı1-
rü's-safire'si gibi genel eserlerde de ce
hennem konusu genişçe işlenmiştir. Bun

ların dışında 1iahu'l-meknı1n'da adı ge
çen kitaplar da şunlardır: Ahmed b. Ah
med el- Büceyrimi, İcabetü '1- k enini '1-
gaffar li-mu.Qacceti'l-cenneti ve'n-nar 
(1, 25); Muhammed b. Abdülvahid es-Sa'
di, Şıfatü'l-cenneti ve'n-nar (ll, 69); Ali 

b. Muhammed Berzec el-KOfi, Kitabü'l
Cenneti ve'n-nar (II, 286); Ali b. Hasan 
el-Küfi, Kitabü'l-Cenneti ve'n-nar (ll, 
286). 
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beyyinat (Sa'd), s. 330-333; İbnü'l-Arabi, el
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Şerhu f'lehci'/-belaga (nşr. Muhammed Ebü'I 
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s. 409,414 -419, 421-426; İbn Teymiyye, Mec
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386, 502-503; VIII, 65, 67; İbn Kayyim el-Cev
ziyye, Hadi 'l-eruah (nşr. Vüsuf Ali Büdeyvi), Bey
rut 1411/1991, s. 488-528; Takıyyüddin es
Sübki, et-i'tibar bi-be"a' i'l-cenneti ue'n-nar, 
Dımaşk 1347, s. 71-72; Teftazani, Şerf:ıu'/-Ma
kasıd, ll, 167-169 ; Cürcani, Şerf:ıu'/-Mevakı{, 

i~t~nbul 1321, lll , 235-236; İbnü'l-Vezir. lşarü '/
hak 'ate 'l-halk, Beyrut 1403/1983, s. 185, 215, 
217, 219, '22i, 227, 367; Yazıcıoğlu Mehmed, 
Muhammediyye, istanbul 1299, s. 323, 1298-
1299; Süyüti, ed-Dürrü 'l-menşür, Beyrut 1403/ 
1983, IV, 475-478; Şa'rani, el-Yeua"ft ve'/-ce
uahir, Kahire 1317 - Beyrut, ts. (Darü'I -Ma'ri
fe). ll, 155-157, 162-165, 167; Ebüssuüd, İrşa
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V, 79; Meclisi, Bif:ıarü 'l-enuar, Beyrut 1403 / 
1983, Yili, 246, 275-276, 283-285, 292, 296, 
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B. Macdonald, "Kıyamet", İA, VI, 778. 

~ BEKiR ToPALOGLU 

CEHM b. SAFVAN 

ı 
CEHENNEMLİK 

-, 

Osmanlı hamam mimarisinde 
içinde sıcak hava dolaşarak 
zeminin ısınmasını sağlayan 

sistemin ana elemanına verilen ad 

L 
(bk. HAMAM). 

_j 

ı 
CE HİR 

-, 

(bk. BENI CEHIR). 
_j L 

ı 
CEHL 

-, 

L 
(bk. CEHALET). 

_j 

ı 
CEHM b. SAFVAN 

-, 

(ü~.:r.~) 
Ebu Muhriz Cehm b. Safvan 

es-Semerkandt et-Tirmizi 
(ö. 128/745-46) 

İlk kelamcılardan, 

L 
Cehmiyye fırkasının kurucusu. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ezd 

kabilesinden Beni Rasib'in azatlı kölesi
dir. Horasan'da yaşayan Cehm'in Küfe 

asıllı olduğu söylenmekle birlikte çeşitli 

kaynaklardan ve nisbesinden anlaşıla

cağı üzere Semerkantlı olup orada ye

tişmiştir. Bir müddet Tirmiz'de ikamet 
etti, oradan Küfe'ye giderek Ca'd b. Dir

hem'le görüştü. Bir süre Belh'te bulun

duktan sonra Tirmiz'e yerleşti ve öldü
rülünceye kadar burada kaldı. 734-746 
yılları arasında EmevTier' e karşı isyan 

ederek Horasan'ın doğu bölgesini ida

resi altına alan Haris b. Süreye'in katibi 
ve yardımcısı olarak tanındı. EmevTier'in 

son Horasan valisi Nasr b. Seyyar ile, hal
kı Kur'an ve Sünnet'ten ayrılmamaya ça

ğıran Haris b. Süreye arasındaki siyasi 

olaylarda fikren ve fiilen önemli roller 
oynadı; hitabetiyle halka ve askerlere 

tesir etti; anlaşmazlığın çözümünde ha

kemlik yaptı. Bazı kaynakların verdiği 

bilgiye göre Cehm b. Safvan, Nasr b. Sey
yar ile Haris b. Süreye arasında daha son

ra çıkan çatışmada Salim (Selm) b. Ahvaz 

el-Mazeni tarafından öldürüldü. 

Cehm b. Safvan edip, son derece zeki 

bir mütefekkirdi: ayrıca cedelci bir ka
raktere sahipti. Kaynaklar Cehm'in Merv, 

Tirmiz, Belh ve Küfe gibi çeşitli yerlerde 

bulunduğunu zikreder. Bu merkezlerde 

karşılaştığı önemli kişilerin ve farklı kül
tür çevrelerine mensup kimselerin onun 

fikri hayatının teşekkülünde büyük te-
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sir icra ettikleri muhakkaktır. Nitekim 
İbn Teymiyye'ye göre Cehm Küfe'de Ca'd 
b. Dirhem 'le karşılaşmış ve ilahi sıfatlar, 
kader ve halku'I-Kur'an* gibi konular
da onun tesiri altında kalmıştır. Tirmiz'
de kelaml meselelerde kendisiyle tartış
malara giriştiği Hafs b. Salim (Selm) onun 
etkilendiğ i kişilerden biridir. Cehm· in, 
çağdaşı olan Ebü Hanife'nin yanı sıra Va
sıl b. Ata ile de fikir alışverişinde bulun
duğu ve talebeleriyle münakaşalar yap
tığı bilinmektedir. Ayrıca Merv'de ilahi 
sıfatları ispat etmekte aşırı gittiğinden 
Müşebbihe'ye mensup olduğu kabul edi
len Mukatil b. Süleyman'la da çetin mü
nazaralarda bulundu. Görüşlerini tenkit 
etmek için Mukatil tarafından kaleme 
alınan eseriere reddiyeler yazdı (KasimT. 
s. ll). Ahmed b. Hanbel, hicrl ll. yüzyılın 
başlarında kelam meseleleriyle ilk defa 
uğraşanlardan biri olan Cehm'in bu ko
nularla ilgilenmeye başlamasını. Allah'ın 
varlığı ve sıfatları hususunda Hint fel
sefesine bağlı Sümenner'le yaptığı bazı 
münazaralara bağlamaktadır. Onun bir
takım nakillerle akıl arasında çatışma 

(tearuz) gördüğü ve bu tür çatışmaları 
gidermek için aklı yanılmaz bir hakem 
kabul ettiği anlaşılmaktadır. 

Tabiin döneminde yaşamasına rağmen 
Cehm b. Safvan'ın hadis rivayet etmedi
ği bilinmektedir. Diğer dini ilimlerde de 
derin bilgisi bulunmamakla birlikte zeki 
ve ilgi çekici bir hatip olduğundan akaid 
sahasında ilk defa ortaya attığı fikirler
le dikkatleri üzerine çekmiştir. Nitekim 
fikirlerini reddetmek için müstakil ki
taplar yazılması da bunu göstermekte
dir. 

Cehm b. Safvan görüşlerini ilk defa 
Horasan ve Tirmiz civarında yaymaya 
başlamıştır. Te'vil, ilahi sıfatlar, kader. 
rü'yetullah. ahiret halleri gibi başlıca ke
lam meseleleri hakkındaki görüşleri cid
di tartışmalara konu olmuştur. Cehm, 
akılla nassın çatışması halinde aklın esas 
alınması ve nassın buna göre te'vil edil
mesi gerektiğini savunan ilk kelamcılar
dan biridir. Onun düşüncesine göre Al
lah yaratıklara has hiçbir sıfatla nitelen
dirilemez ve mesela O'nun için "şey" de
nilemez. Allah'tan başka her şey hadis 
(sonradan yaratılmış) olduğuna göre ezel
de ilahi ilim ve kudrete konu teşkil ede
cek bir obje mevcut değildi. Bu bakım
dan Allah'ın ezelde alim ve kadir oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. Allah 
arş gibi belli bir yerde mekan tutmayan, 
sınırsız ve sonsuz bir varlıktır. O'na sü-
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bütf ve haberi sıfatlar nisbet edilemez. 
Cehm, mutlak cebre kail olduğu için Ceb
riyye-i Halisa'nın da kurucusu kabul edil
miştir. Ayrıca Allah'ın ahirette görülme
yeceğini söylemiş, ka bir azabını, sırat ve 
mizanı inkar etmiş, cennet ve cehenne
min bir süre devam ettikten sonra yok 
olacağını ileri sürmüştür. iman konusun
da kalbin fonksiyonunu zihin içinde mü
talaa ederek imanın bilgiden ibaret ol
duğunu savunmuştur. Fakat kendisin
den intikal eden herhangi bir eser bu
lunmadığından ona nisbet edilen bu tür 
görüşler ne bizzat kendi beyanlarından 
ne de tarafsız sayılabilecek kaynaklar
dan alınmıştır. 

Hadisçiler ve müctehid imamlar tara
fından tenkit ve tekfir edilen (Dariml. s. 
93-97). hatta Mu'tezile ulemasınca bile 
sapık kabul edilen (Hayyat, s. 92) Cehm 
b. Safvan 'ın buna rağmen kelam ilmi
nin kurucusu sayılan Mu'tezile'ye genel 
anlamda tesir ettiği, ayrıca imarnet ko
nusundaki görüşlerinin Mürcie'yi, irade 
konusundaki görüşlerinin daha sonra 
gelişen Cebriyye'yi, bir ölçüde de Eş'ariy
ye'yi etkilediği kabul edilmektedir. Teş

bihten kurtulmak için Allah'a "vücüd" sı

fatını bile atfetmekten kaçmacak dere
cede aşırı bir tenzih anlayışı geliştiren 

Cehm b. Safvan'ın görüşleri daha ziya
de ölümünden sonra yayılmış ve taraf
tarları hicrl V. yüzyıla kadar müstakil bir 
fırka olarak Cehmiyye adıyla devam et
miştir (ayrıca bk. CEHMİYYE) . 
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~ ŞERAFETTİN G öLCÜK 

L 

CEHMİYYE 
(~1) 

Cehm b. SafvAn'ın 
(ö. 128/745·46) 

itikadi görüşlerinden oluşan 

mezhebe ve bu mezhebi 
benimseyenlere verilen ad. 

islam aleminde ilk ortaya çıkan fırka
Iardan biri olan Cehmiyye, Muattıla ve 
Cebriyye-i Halisa adlarıyla da anıldığı gi
bi bazılarınca zenadıka • dan sayılmıştır. 
Ayrıca ilk dönemlerde kelam ve felsefe 
ile meşgul olanlar için de Cehmiyye ta
biri kullanılıyor, bununla genel olarak 
fikir hareketlerine katılan, özel olarak 
da yabancı fikirlere ilgi duyan kimseler 
kastediliyordu. Cehmiyye'nin, kurucusu 
Cehm b. Safvan'dan başka önemli bir si
ması tanınmamaktadır. Bununla birlik
te islam dünyasında felsefi eserlerin ter
cümesinden sonra gelişen fikir muhiti 
içinde Bişr b. Gıyas el-Merlsfnin (ö. 218/ 

833) Cehmiyye'nin görüşlerini sav':lnan
lardan biri olduğu bilinmektedir. Cehmiy
ye'nin Allah'ın sıfatları, kader, irade hür
riyeti, ahiret aleminin fani olup olmadı
ğı gibi önemli meselelerde Müşebbihe ve 
Mücessime'ye bir tepki olarak doğdu
ğunu söylemek mümkündür. Ancak or
taya çıktığı andan itibaren bu ekolü şid
detle tenkit eden hadisçilere ve mücte
hid imarnlara göre Cehmiyye'nin doğ
masında. Hint felsefesi kaynaklı Süme
niyye ile diğer felsefi akımların yanı sı
ra islam akldesini bozmaya çalışan ya
hudi ve hıristiyanların da tesiri olmuş
tur (Ahmed b. Hanbel, s. 65). 

Cehmiyye'ye ait görüşler sadece ta
bakat kitapları ile mezhepler tarihi ala
nındaki kitaplarda ve muhaliflerinin ten
kit maksadıyla yazdığı eserlerde yer al
maktadır. Ayrıntıya dair bilgilerle değer
lendirmelerde kaynakların tamamen ta
rafsız olduğu söylenemezse de mezhe
bin temel görüşleri hakkında verilen bil
gilerin doğruluğundan şüphe edilmesi 
için hiçbir sebep yoktur. Müteşabihatın 
te'viline ilk defa başvuran Cehmiyye akıl

la naklin çelişebileceğini iddia etmiş ve 
naklin aklila te'vil edilmesi gerektiğini 
savunmuştur. Cehmiyye, bazı durumlar
da aklın nassın zahiri manasını terket
meyi gerektiren kuwetli bir bilgi kay
nağı olduğunu kabul eder. Ebü'l-Hüse
yin el-Malati, bu ilkeden hareket eden 
Cehmiyye'ye ait itikadl görüşleri benim-


