
CEHMiYYE 

man içinde Eş'ariyye'ye katılmasıyla da
ğılmıştır. 

Cehmiyye'nin, Allah'ı tenzih maksadıy
la da olsa nasların ifade ettiği manala
rı aşacak derecede te'vile gitmesi, dini 
konularda tek başına yeterli olmayan 
aklı nassa tercih etmesi ve dolayısıyla 

Hz. Peygamber devrinden itibaren akaid 
sahasında devam eden saflık ve muha
fazakarlığı bozması, özellikle sünnete 
bağlı Selef alimleri arasında şiddetli tep
kilere yol açmış, hatta İslam fırkaları dı
şında sayılmasına sebep olmuştur. Bu 
tepkiye daha sonra Ehl-i sünnet kelam
cıları , Mu'tezile ve Şia'ya bağlı alimler 
de katılmıştır. Bununla beraber Cenab-ı 
Hakk'ın yaratılanlara benzemekten ten
zihi ve müteşabihatın te'vili konuların

da E hi- i sünnet kelamcılarına; ma rife
tuilahın aklen vücübu konusunda Matü
ridiyye'ye; sıfatullahın nefyi (ta'til* ) ile 
rü'yetullah •, ka bir aza bı, şefaat, mizan 
ve sıratın inkarı konularında Mu'tezile'
ye; cennet ve cehennemin ebedi olma
dığı görüşünde Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'a 
ve iman anlayışında Mürçie'ye tesir et
tiği , en azından Cehmiyye ile bu gruplar 
arasında fikri bir paralelliğin bulundu
ğu kabul edilmektedir. Esasen Malatr
nin Cehmiyye'yi sekiz sınıfa ayırmasın

dan ve mezhebin itikadi sistemini bu 
gruplara yaymasından da anlaşılacağı 

gibi Cehmiyye, kökleşmiş bir itikadi mez
hep olmaktan çok hür bir akılcılıkla iman 
esaslarını yorumlama çığırını açan ve çe
şitli ekailere tesir eden bir akımdır. Ceh
miyye mezhebini benimseyen belli başlı 
alimierin olmayışı da bunu göstermek
tedir. 

Cehmiyye'nin görüşleri çeşitli akaid 
ve kelam kitaplarında ele alınıp tenkide 
tabi tutulduğu gibi müstakil kitaplarda 
da incelenip reddedilmiştir. Ahmed b. 
Hanbel'in er-Red cale'z-zenadıka ve'l 
Cehmiyye'si, İbn Kuteybe'nin el-İl]tilaf 
fi'l-laf~ ve'r-red cale'l-Cehmiyye ve'l
Müşebbihe'si, Ebu Said ed-Darimfnin 
er-Red cale'l-Cehmiyye ile er-Red 
cale'l-Merisi'si (bu kitaplar Ali Sami en
Neşşar tarafından 'A/{:a'idü's·selef adlı 
derleme kitap içinde yayımlanmıştır, İsken
deriye ı 97 ı), İbn EbQ Hatim er- Razfnin 
er-Red cale'l-Cehmiyye'si, İbn Kayyim 
el-Cevziyye'nin İctima cu'l-cüyuşi'l-İsla
miyye 'ala gazvi'l-Mu 'attıla ve'l-Ceh
miyye'si (Beyrut ı404 / ı984) ve Cema
leddin el-Kasımi'nin Taril]u'l - Cehmiy
ye ve'l-Muctezile'si (Sayda ı320; Kahi
re ı 32 ı) bunlardan bazılarıdır. 
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Iii ŞERAFETTİN GöLCÜK 

ı CEHR 
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Arap alfabesinin bazı harflerindeki 
belli bir özelliği ifade eden terim 
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(bk. HARF). 
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CEHŞİYARİ 
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(ı.>.J~I) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdus 
b. Abdiilah el- Cehşiyarı 

(ö. 331/942-43) 

Kitiibü'l- Vüzeril ' ve'l-küttilb 
adlı eseriyle meşhur olan 

L 
Abbasi devlet adamı. 

_j 

Küfe· de doğdu . İbn Abd Os adıyla da 
tanınır. Küçük yaşta babası ile Bağdat'a 
gitti ve orada yetişti. Babası, Abbasi ha
nedanının ileri gelen sima larından Mu
vaffak b. Mütevekkil'in hacibi Ebü'l-Ha
san Ali b. Cehşiyar'ın yakın adamı oldu
ğu için Cehşiyari nisbesiyle meşhur ol
muştur. Babası Abdüs da Abbasr Hali
fesi Muktedir- Billah'ın veziri Ali b. fsa'
nın hacibi idi. Cehşiyari babasının ölü
münden sonra aynı vezirin, daha sonra 
da vezir Hamid b. Abbas'ın hacibliğini 
yaptı. 928'den itibaren İbn Mukle'nin ta
raftarları arasında yer aldı ve onun ve
zir olması için çalıştı. İbn Mukle tarafın
dan Irak hac kafilesinin emirliğine tayin 
edildi ve halife adına Kabe'nin örtüsünü 
taşıdı (3ı 7 / 929-30). Ancak İbn Mukle'
nin vezirlikten aziedilmesi üzerine tutuk
landı ve 80.000 dinar ödemeye mahkum 
edildi; maliarına da el kondu. Cehşiyari 
Bağdat'ta vefat etti. 

Eserleri. En önemli eseri Kitiibü'l- Vü
zera' ve'l-küttab'dır. Cehşiyarr bu ese
rinde yazının (kitabet) gelişmesini, Sasani 
İmparatorluğu'nun divan teşkilatını, Hz. 
Peygamber, Hulefa-yi Raşidin ve Erne
viler devrindeki katipleri, ilk Abbasi ve
ziri Ebu Selerne Hafs b. Süleyman el
Hallal (ö ı 32/750) ile Ebu Ahmed Ab
bas b. Hasan el-Cercerar (ö 296/ 908) 
arasındaki otuzdan fazla Abbas! veziriy
le birçok katibin hayatını ele almıştır. 

Cehşiyarr bu vezir ve katipierin bir kıs
mını bizzat tanımış, devirlerindeki hadi
seleri, siyasi, askeri ve kültürel gelişme
leri müşahede ettikten sonra eserini ka
leme almıştır. Ayrıca Abbasi vezirlerine 
dair bazı bilgileri, eserinde anlattığı ve
zirlerin sonuncusu Abbas b. Hasan'dan 
öğrenmiştir. Başka kaynaklarda bulun
mayan değerli bilgileri ihtiva eden eser, 
Abbasiler zamanındaki müesseselere 
dair en eski ve en önemli kaynaklardan 
biridir. Cehşiyari, Halife HarQnürreşid 

devri ve özellikle onun Bermekf ailesini 
devlet idaresinden uzaklaştırması gibi 
tarihçilerin gerçekten merak ettikleri 
konuları ele almaya, başta halifeler ve 
vezirler olmak üzere siyasi ve idari fa
aliyetleri yürüten diğer devlet adamla
rının sahip oldukları yüksek kültür se
viyesini ve edebi zevklerini gösterme
ye özellikle dikkat etmiştir. Eser şiir ve 
anekclotlara yer verilerek kaleme alın

mış olduğundan ayrıca edebi değere de 
sahiptir. Cehşiyarfnin bu kitabı daha son
raki birçok müellif tarafından önemli bir 
kaynak olarak kabul edilmiş ve pek çok 
rivayeti iktibas edilmiştir. 

Kronolojik sıraya riayet edilerek yazıl

mış olan Kitabü'l- Vüzera' ve'l-küttdb 
tam olarak zamanımıza intikal etme
miştir. Eserin eksik haldeki tek yazma 
nüshası Viyana Millf Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 916). H. von Mzik, Bibliothek Arab 
Historiker und Geographen 'ın birinci 
serisinden kitabın tıpkıbasımını yayım
lamıştır (Leipzig ı 926). Bu baskıyı esas 
alan Mustafa es-Sekka, İbrahim el-Eb
yarı ve Abdülhafiz Şelebi kitabı tahkik 
ederek yayımlamışiardır (Kahire ı357 1 
ı 938, ı4oı 1 ı 980). Eser aynı yıl Abdullah 
İsmail es- Savi tarafından da neşredil
miştir (Kahire ı 938) 

Mfhail Awact, Cehşiyarfnin bu eserini 
tamamlamak için bazı kaynaklarda yer 
alan ve Me'mQn devriyle başlayan riva
yetleri bir araya getirmiş, bunları önce 
iki ayrı makale halinde, sonra da Nuşuş 
ia'ica min Kitabi'l- Vüzera' ve'l-küt
tiib adıyla kitap halinde neşretmiştir 

(Beyrut ı 965). Benzer bir çalışmayı D. 
Sourdel de yapmış, Muhassin b. Ali et-



Tenühfnin (ö. 384/ 994) el-Ferec ba'de'ş
şidde 'siyle İbnü'l-Ebbar el -Kudai'nin (ö 

658/ 1260) i'tabü'l-küttab adlı eserin
de yer alan rivayetleri bir makalede top
lamıştır. Eserin Hulefa-yi Raşidin ve Erne
viler devriyle ilgili bölümleri Josef Latz 
tarafından Almanca'ya çevrilmiştir (Das 

Buch der Wezire und Staatssekretare von 
ibn 'Abdüs AI-GahSıyari: Anfange und 
Umaiyadenzei~ Walldorf-Hessen 1958). 

Cehşiyari'nin günümüze kadar gelme
yen diğer eserleri de şunlardır: 1. Esma
rü'l- 'Arab ve'l- 'Acem ve'r-Rı1m ve gay
rihim. İbnü'n-Nedim, Cehşiyari'nin Arap, 
Acem. Rum ve diğer milletiere ait nadir 
kıssa ve destanlardan meydana gelen 
bin "semer" i (gece sohbetleri sırasında 

okunan hikaye) bu ad altında bir kitapta 
topladığını. her parçanın müstakil oldu
ğunu, gece sohbetlerine gelenlerden bil
dikleri en güzel hikayeleri aldığını, ayrı
ca bazı kitaplardan da hikayeler seçti
ğini , her gece için elli varak civarında hi
kayeyi bir araya getirdiğini ve 480 ge
celik "esmar"ı derlediğini anlatmaktadır. 
2. Atzbdrü'l-Mu)f.tedir el- 'Abbôsf. Ab
basi Ha lifesi Muktedir- Billah devrine ait 
olayları ihtiva eden bir eserdir. Mes'Odi, 
Cehşiyari' nin 1 000 varaklı k Al]bôrü '1-
Mu)f.tedir adlı eserinin bazı kısımlarını 

bizzat görüp okuduğunu söyler. 3. Ki
tabü Mfzani'ş-şi 'r ve'l-işUmal 'aıa en
va 'i'l- ' arı1i. İbnü ·n- Nedim ve Safedi 
Cehşiyari'nin böyle bir eser yazdığım zik
rederler; Katib Çelebi ise bu eseri İbn 
Abdüs Ali b. Muhammed el-KOfi adlı bir 
müellife nisbet eder. 
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CEHVERİLER 
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Endülüs Emevi Devleti'nin 
yıkılınası üzerine 

1031-1070 yılları arasında 
Kurtuba ve civarında hüküm süren 

bir hanedan. 

Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde Endülüs'te 
meydana gelen karışıklıklar sonunda. 
çeşitli bölge ve şehirlerde mahalli eşra
fın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle, Erne
vi Halifeliği'nin elinde sadece Kurtuba ve 
çevresindeki birkaç küçük şehir kalmış
tı. Bu sırada başa geçen halifeler hadi
seleri önleyecek hemen hiçbir tedbir ala
mıyorlardı. Bunun sonucu olarak Kurtu
ba halkı Emeviler'e karşı ayaklanarak, 
Vezir Ebü Hazm Cehver b. Muhammed'in 
desteğiyle, artık gücü ve önemi kalma
mış ve hatta siyasi çekişme vasıtası ha
line getirilmiş olan halifeliği ilga ederek 
Emeviler'i Kurtuba'dan sürdü. Ebü Hazm 
Cehver halkın ısrarı üzerine 1 031 yılı baş

larında Kurtuba'da yönetimi üzerine al
dı. Böylece Kurtuba merkez olmak üze
re Ceyyan (Jaen) gibi yakın şehirleri de 
sınırları içine alan Cehveriler hanedam 
kurulmuş oldu. 

Ebü Hazm Cehver'in mensup olduğu 
Cehveriler (Beni Cehver) ailesi Fars asıllı 

olup Emeviler'in mevla*sı idi. Bu aile
den gelenler eskiden beri Emeviler'e ve 
Endülüs Emevileri'ne kumandan olarak 
önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. İbn 

1 İzari. adı geçen aileyi Endülüs'ün önde 
gelen aileleri arasında zikretmektedir. 
Cehveriler hanedanının kurucusu olan 
Ebü Hazm Cehver, Amiriler döneminin 
sonlarına doğru yönetirnde katip olarak 
görev almış, daha sonra HammQdiler 
devrinde de vezirlik yapmıştı. Vezir iken 
şahidi olduğu "fitne dönemi" hadiseleri 
sırasında hep halkın menfaatlerini ön 
planda tutmuş, isabetli görüş ve yönlen
dirmeleriyle halkın bu olaylardan en az 
zararla çıkması için çaba sarfetmiştir. 

Bu husus kendisine Kurtubalılar'ın sev
gi ve güvenini kazandırmış ve onun halk 
nezdinde rakipsiz bir önder durumuna 
gelmesini sağlamıştır. Başa geçtiği za
man birtakım ciddi problemlerle karşı
laştı : çünkü uzun süredir devam eden 
fitne geriye huzur ve asayişin yok oldu
ğu, insanların fakirleştiği, hanelerin bo
şaldığı bir Kurtuba bırakmıştı. EbO Hazm 
Cehver derhal halkın önde gelen sima
larının görev aldığı bir şüra idaresinin 
teşkili yoluna gitti. Onun mevcut gele-

CEHVERTLER 

negın dışına çıkarak bu tür bir idare 
oluşturmasında önceki tecrübelerinin bü
yük rolü bulunmuş olmalıdır. Zira Erne
viler'in son dönemlerine doğru halife 
olanlar çok kısa bir süre başta kalabili
yorlardı. Bunun başlıca sebebi, halifeie
rin halkın ve halk nezdinde nüfuz sahibi 
olan eşrafın isteklerini bilmemeleri, bu 
arada eşraftan bazılarını yanlarına çe
kerken bazılarını karşılarına almaları ve 
nihayet bu durumun iç mücadeleleri alev
lendirmesiydi. Böyle bir yönetim sonuç
ta siyasi istikrarsızlık, içtimai sürtüşme 
ve iktisadi zayıflama ile karşı karşıya ka
lıyordu. Bu durumu yakından bilen tec
rübeli vezir Ebu Hazm saltanat yerine 
şüra idaresini tercih etmiş olmalıdır. 

Ebü Hazm devleti ilgilendiren husus
larda şOranın kararlarına göre hareket 
etti. Vezirlerin desteğini almadan hiçbir 
işe girişmedi. Hazineye bakacak görev
lileri son derece güvenilir kimseler ara
sından seçti. Kurtuba'da emniyet ve asa
yişin sağlanması işine büyük önem ver
di. Bundan dolayı daha önce şehirde bu
lunmaları fitneye sebep olduğu için Kur
tuba'dan uzaklaştırılan Emevi soyun
dan bazı kimselerin şehre geri dönmele
rini yasakladı. Ayrıca şehir halkını, özel
likle de esnafı silahlandırarak onları ken
di güvenliklerini sağlar hale getirdi. Ebü 
Hazm yalnız kendi devleti içinde değil 
bütün Endülüs'te barışın hakim olması
nı istiyordu. Nitekim mülukü't-tavaif* 
arasındaki çatışmaların sona ermesi için 
de çok gayret sarfetti. 

Hayatını halka hizmetle geçiren Ebü 
Hazm 435 ( 1 043) yılında vefat etti. İda
renin başına en ehliyetli kimsenin geç
mesinden yana olduğu için ölümünden 
önce oğullarından birisini yerine veliaht 
tayin etme yoluna gitmedi. Fakat Kur
tubalılar onun yerine oğlu Ebü' ı- Velid 
Muhammed'i geçirdiler. Ebü'l-Velid esas 
itibariyle babasının başlattığı icraatı de
vam ettirdi ve ekonomik hayatın canlan
ması için çok çalıştı. 

Bu sırada Kurtuba dışındaki devletler 
açısından bazı önemli değişiklikler mey
dana gelmekteydi. Gırnata'yı merkez ya
pan Ziriler, yakınlarındaki diğer Berberi 
hanedanlarını da kendilerine bağladılar; 
ayrıca Malaga'daki Şii Hammüdi halife
liğine tabi olduklarını ilan ettiler. Buna 
karşılık İşbiliye ' deki (Sevilla) Abbadiler ise 
Sünni-Emevi halifeliğini tekrar canlan
dırma yoluna gittiler. Bunun için akibeti 
meçhul Emevi Halifesi ll. Hişam el-Mü
eyyed'in hayatta olup İşbiliye'de yaşadı
ğını ve kendilerinin meşru halife olarak 
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