
CEM' 

beş vakit olarak farz kılındığını kabul 
eden Ca'feri fakihleri, ayrıca her namaz 
için Sünni mezhepterin beş vakitle ilgili 
olarak tesbit ettikleri sürelere benzer 
şekilde fazilet ve kifayet (cevaz). olmak 
üzere iki vakit belirlemişlerdir. Ancak 
uygulamada öğle ile ikindi ve akşam ile 
yatsı namazları hep cem'-i takdim ile kı
lınagelmiş, bu da beş vakit namazın üç 
vakitte eda edilmesi gibi bir sonuç do
ğurmuştur. Bu durum, namazı ayrı ay
rı zamanlarda kılınmak üzere beş vakit 
olarak farz kılan şariin maksadına ve 
teşri hikmetine ters düştüğü gibi Hz. 
Peygamber ve ashabı ile daha sonraki 
müslüman nesillerin uygulamalarına da 
aykırıdır. 

Namazların cem'i hususunda Hanefi 
alimlerinin telakkisi ihtiyat açısından ve 
istismarın önlenmesi bakımından önem 
taşırken diğer üç Sünni mezhep fakih
lerinin görüşleri, Hz. Peygamber'in uy
gulamalarına ve kolaylık dini olan İs
lam'ın genel prensiplerine daha uygun 
görünmektedir. 
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IMI HALİTÜNAL 

ı 
CEM' 
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( ~1 ) 

Salikin her şeyi Allah'tan bilerek 
halkı yok, halikı var görmesi hali 

L 
anlamına gelen tasavvuf terimi. 

__j 

Sözlükte "toplamak, bir araya getir
mek: dikkat ve iradeyi bir noktaya tek
sif etmek" anlamına gelen cem' tasav
vufta bir hal olup fark veya tefrika • ile 
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birlikte kullanılır. Ruh ilahi güzelliği sey
re dalınca zat-ı ilahi nurunun galebesi 
karşısında eşyayı birbirinden ayıran ak
lın nuru söner: böylece hakkın ortaya 
çıkması ve batılın kaybolması sebebiyle 
kadim (Allah) ile hadis (mahlük) arasın

daki fark ortadan kalkar ki bu hale cem' 
denir. Daha sonra zatın yüzüne izzet per
desi çekilip ruhun zattan uzaklaşarak 
halk alemine dönmesi ve kadim ile ha
dis arasındaki ayırımın yeniden belirme
siyle tefrika hali meydana gelir. Hücvi
ri, cem' ve fark anlayışının temsilcisinin 
Ebü'l-Abbas Kasım es-Seyyari (ö. 342 / 
953) olduğunu ve bu görüşün taraftar
Iarına bundan dolayı Seyyariyye (cem' ile 
fark arasında gidip gelenler) adının veril
diğini söyler. Bayezid-i Bistami, Ebü Hafs 
el-Haddad, Ebü Bekir eş-Şibli ve Sehl 
et-Tüsteri cem' fikrini benimseyen ilk 
mutasawıflardandır. Cüneyd-i Bağdadi, 
Bündar b. Hüseyin ve Ebü Ya'klib en
Nehrecüri cem'i "vecd halinde Allah ile 
beraber olmak". farkı "beşeriyet sıfatı 

içinde Hak ile halkı birbirinden ayırmak. 
ayrı ayrı varlıklar olarak görmek" şek
linde tarif etmişlerdir. 

Bazı mutasawıflar insanın yaratılışı 

ile cem' hali arasında ilgi kurarlar. On
lara göre cem' yaratılış sırasında Hakk'ın 
konuşmasıdır. İnsanlar o zaman gaybet* 
halinde oldukları için konuşan da cevap 
veren de Hakk'ın kendisiydi. Hak insan
lara peygamberler aracılığıyla hitap edin
ce fark hali ortaya çıkmıştır. Bu anlayı
şa göre cem' varlığın Hak'tan ibaret olu
şu, fark ise varlıkların şehadet• alemin
de ayrı ayrı ortaya çıkışıdır. Varlıkların 

zuhur edip fark halinin doğmasından 
sonra Allah'ın, kulunu kendisiyle birleş
tirmesine de cem' adı verilir. Bu bağlam
da kulun kendine bakması fark, rabbi
ne bakması cem'dir. Nitekim Ebü Ali ed
Dekkak, "Fark sana nisbet edilen, cem' 
ise sana nisbet edilmesi mümkün olma
yan şeydir" der. 

Cem', dağınık bir halde bulunan ilgi 
ve dikkati tek noktada toplamak oldu
ğuna göre dikkat ve ilgisini Allah'ta yo
ğunlaştıran süfi zikrederken yalnız "Al
lah" der, başka hiçbir şey söylemez ve 
görmez. İlgi ve dikkatini Hakk'ın dışın
daki varlıklara yöneiten ise yaratıklar
dan başka bir şey görmez. 

Menazilü's-sa 'irfn adlı eserinde ta
sawufi makam ve halleri 100 "menzil"
de toplayan Hace Abdullah-ı Herevi, bun
lardan doksan dokuzuncusunun cem', 
yüzüncüsünün de tevhid olduğunu be-

Iirtmiş ve cem'i üç mertebede incelemiş

tir. 1. Cem'u'l-ilm. Salikin bütün dikkat 
ve bilgilerini tek noktada toplayarak le
dünni bilgi içinde yok olmasıdır. Bu mer
tebede salik Hakk'ın varlığına delil ara
maz hale gelir; çünkü bütün kaygısını 
teke indirmiştir. "Kaygılarım teke indi
renin diğer kaygıtarına Allah kefil olur" 
(İbn Mace, "Mul!:addime", 23) mealindeki 
hadis mutasawıflara göre cem'u'l-ilme 
işarettir. z. Cem'u'l-vücud. Salikin ken
di maddi ve fani varlığından sıyrılarak 
Hakk'ın varlığına ermesidir. 3. Cem'u'l

ayn (aynü'l-cem'). Kulun Hakk'ın zatında 
fani olarak iki ayrı vücut görmekten kur
tulmasıdır. Bu anlamıyla cem' salikin fe
nasıdır. Çünkü salikin büsbütün vücut 
kaydından kurtulması mümkün değil

dir. Fena yoluyla vücut ortadan kalkma
dan vus!at hasıl olur ve cem' gerçekle
şir. Süfilere göre gerçek tevhid budur. 
Onlar, Hz. Musa'nın dağa tecelli eden 
Hakk'ın nurunu görmesini (bk. ei-A'raf 
71 143) cem'in bu çeşidine örnek verir
ler. Bazıları buna "enelhak makamı" da 
derler. 

Cem· halini kavrayan tevhidin hakika
tine erer. Çünkü fark ayırır, cem' birleş
tirir, tevhide götürür. Cem· huzur halin
den gaybet haline geçme, kendini ilahi 
tasarruf altında görmedir. Kulun Allah'a 
arnellerle ulaşması fark. Allah'a yine Al
lah ile ulaşması cem'dir. Bir başka tari
fe göre cem' olağan üstü fiiller, fark da 
olağan fiillerdir. Buna göre mücize ve 
kerametler cem', yaratıkların normal fi
illeri farktır. Yaratıkların fiilierini yara
tana izafe etmekle yaratanın fiilierini 
yaratıklara nisbet etmek arasında fark 
vardır. Biri Hakk'ı tazim edip halkı ve 
kendini küçük görmektir, diğeri ise var
lık ve büyüklük iddiasıdır. Bir kimseden 
insanların fiilierine benzemeyen olağan 
üstü bir fıil ve hal zuhur edince onun fa
ili mutlaka Allah'tır. Ateşe atılan Hz. İb
rahim'in yanmaması, kuyuya atılan Hz. 
Yusuf'un kurtulması gibi. Nitekim Ce
nab-ı Hak. Hz. Peygamber'in cem' ha
lindeki f iilierini kendisine nisbet etmiş 
ve, "Attığın zaman sen atmadın, Allah 
attı" (el-Enfal 8/ 17) buyurmuştur. Bir 
hadfs-i kudside, kulluğun tadına vara
rak ibadet eden kimselerin fiilierinin Ce
nab-ı Hakk'a izafe edilmesine bakılırsa 
(bk BuharT, "~~". 38), Allah'ın sevgisi
ne mazhar olan kulun bu fiilierin kasibi 
olmaktan bile çıktığı ve bunların Hakk'ın 
fiilieri haline gelmesiyle cem'in gerçek
leştiği anlaşılır. 



İbnü'I-Arabi. "Cem' halkı görmeksizin 
Hakk'a işarettir" diyerek ahadiyyet*in 
cem' ile beraber bulunduğunu ifade eder. 
Ona göre ahad ancak cem' ile. cem' de 
ahad ile olur. Nitekim. "Nerede bulunur
sanız Allah sizinle beraberdir'' (el-Baka
ra 2/ ı ı 5) mealindeki ayette ifade edilen 
beraberlik cem' dir. Alemin varlığına rağ
men Hak ile beraberlik devam ettiği sü
rece cem'in hükmü de devam eder. 

Cem' ile fark, ışık ile karanlığın birbi
rini takip etmesi gibi daima birbirini iz
ler : cem' ortaya çıkınca fark kaybolur: 
fark zahir olunca cem' zail olur. Birinin 
varlığı diğerinin yokluğudur. Salik için 
her ikisi de zaruridir. Çünkü fark olma
yınca kulluk. cem· olmayınca da Hakk'ı 
tanıma (marifet) gerçekleşmez. Bundan 
dolayı Fatiha süresindeki, "Ancak sana 
kulluk ederiz" ifadesi farka. "Ancak sen
den yardım dileriz" ifadesi de cem' e işa
ret sayılır. Tasawufta cem' ve farkın bir
likte bulunması hali gerçek tevhid şek
linde yorumlanmıştır. Nitekim Aziz Mah
mud Hüdayf. Necô.tü'l-garik fi'l-cem' 
ve't- tefrik adlı manzum risalesindeki bir 
beyitte bunu şöyle ifade etmiştir: "Şu 

nun kim cem· i yok irfanı yoktur 1 Şunun 
kim farkı yok ilhadı çoktur". 

Cem'in en üst derecesi olan cem'u'l
cem'. bütün varlık ve yaratıkları Hak ile 
görerek birinin varlığı diğerine engel ol
madan kesrette vahdeti, vahdette kes
reti müşahede etmektir. Kulun "beka 
billah" vasfını kazanması sekr*den son
raki sahv*, cem' den sonraki ikinci fark 
halidir. Salik. cem'u'I-cem· halinde her 
şeyi hakikati üzere Hak ile kaim görerek 
her hak sahibine hakkını verir. Cem'u'I
cem'. cem· ile farkın aynı anda bulun
masıdır. Bu hale sahip olan kişi eşyaya 

cem' nazarıyla baktığında da gözünden 
fark hali büsbütün zail olmaz: fark na
zarıyla baktığında da eşyayı Hak ile kaim 
gördüğü için cem' hali yok olmaz. Bu şe
kilde ubüdiyyet ile rubübiyyet arasında
ki farkları görerek tevhidin gerçeğine 

erer. Cem· halinde ise salik masivadan 
bütünüyle fani olarak ahadiyyet merte
besine ermekte. Hakk'ın dışındaki eşya 
ile ilgili hislerini tamamen kaybetmek
te (sekr). kendini Hakk'ın tasarrufunda 
kabul etmekte. fakat kulluk görevleri
ni ifa için de sahv haline dönmesi ge
rekmektedir. Bu sebeple cem'den son
raki bir hal olan ve cem' ile farkı birleş
tiren cem'u'I-cem'e "sahv-ı sani" de de
nilir. 
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CEM 

(~) 

Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında 
çokça anılan efsanevi 

İran hükümdarlarından biri. 
_j 

iran'da hüküm süren ilk sülalelerden 
Pişdadiyan·ın dördüncü ve en büyük hü
kümdarıdır. Hamdullah Müstevfi Tô.ril].-i 
Güzide'de (s. 80 vd ı. Cem'in bazı tarih
çilere göre Hz. Adem'Ie aynı kişi, bazıla
rına göre ise Hz. Adem'in yedinci oğlu 
Geyümers'in tarunu olduğuna dair riva
yetleri naklederek soyunu şöyle kaydet
mektedir: Tahmuras-Hüşeng-Siyamek
Geyümers. Cem'e güzel yüzlü oluşu se
bebiyle Pehlevice "ışık ve nur" anlamına 
gelen Şid lakabı verilmiş ve Cemşid adıy

la da anı l mıştır (ibnü'I-Belhi, s. 29-30; Mir
hand. ı . 5ı6) Bu görüşe Arap tarihçileri 
de katılmaktadır (TaberT, ı. ı74l İbnü'I
Esir ise Cem'in "ay" manasma geldiğini 
söyler (el-Kamil, ı . 64). 

İran mitolojisine göre insanlar ilk de
fa Cem döneminde askerler. sanatkar
lar ve çiftçiler olmak üzere üç sınıfa ay
rılmış, birçok meslek de yine onun za
manında ortaya çıkmıştır. Topraktan ma-

CEM 

den üretimi ve savaş aletleri yine ilk de
fa Cem zamanında yapılmış, tıp ilmi bu 
sırada Yabel adlı bir kişi tarafından baş
latılmış, Yabel'in kardeşi Vübel müsikiyi 
icat etmiştir. Yabel'in diğer kardeşi Tü
bel ise birçok sanatın kurucusudur. Çok 
akıllı bir hükümdar olan Cem, dönemin- . 
deki bu büyük ilerlemenin verdiği gurur
la tanrı olduğunu iddia etmiş ve insan
Iarın tapmaları için heykellerini yaptıra
rak her tarafa göndermiştir. 700 yıl hü
küm süren Cem. yine Pişdadiyan so
yundan gelen Dahhak tarafından tah
tından indirildikten sonra 1 00 yıl daha 
yaşamıştır. Zalim bir hükümdar olan 
Dahhak da Gave adlı bir demircinin baş
lattığı isyan sonucu öldürülmüş ve tah
ta Cem'in neslinden adaletiyle tanınan 
Feridün geçmiştir. 

Yine mitolojiye göre Cem. güneşin Koç 
(Hamel) burcuna girdiği 21 Mart günü 
Azerbaycan'a gelmiş, doğu yönünde yük
sekçe bir yere tahtını kurdurarak otur
muş, güneş doğunca Cem'in taht ve ta
cında bulunan mücevherlerin parlaması 
ve gece ile gündüzün eşit olması sonu
cu bu güne "nevruz" (yen i gün) denilmiş

tir. Nevruzu bayram olarak ilan eden 
Cem'e halk Şld unvanını vermiştir [Sa-

Bir si lsilenamede Cem' i tasvir eden bir minyatür 

(Derviş Mehmed, Sübhatü'f -ahbar. 
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