CHERBONNEAU, Jacques Auguste
ye'nin Tdril]u iftitaf:ıi'l- Endelüs adlı eserlerinden bazı bölümleri Fransızca'ya çevirerek yayımiarnıştır (Index ls lamic us, s.
277, 327, 333- 335 , 694) Ayrıca başta Journal Asiatiq ue olmak üzere Revue A fri caine, N ouvelles annales des vo yages, Revue orientale et algerienne,
Revue de geographi e, Rev ue de J'Orient gibi belli başlı dergilerde 1OO'e yakın makale yazmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :

Serkis, Mu ' cem, 1, 1108 ; ll , 1594; Ebü'I-Kasım Sehab, Ferheng·i Haverş inasan, Tahra n,
ts., s. 96·97 ; Zirikli, ei·A' lam, ll , 94 ; J . Fück,
Die Arabischen Studien in Eu ropa, Leipzig
1955, s. 203 ; el ·KamQsü'l·islam f, IV, 74; Necib
ei -Akiki, el·Müs teşrikün, Kahire 1964, 1, 198·
199; W. H. Behn. Index lslamicus 1665·1 905,
Millersville 1989, bk. inde ks; L. Drapeyron, "M.
Auguste Cherbonneau : Son travaux publies
dans la Revue d e geographie ", Rev ue de
geographie, XII, Paris 1883, s. 42· 45 ; TA, X,
406 ; ML, ll , 920.
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CiBAViYYE
(bk.

SA'DİYYE ).
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CiBAYET
( ~~ 1)

L

Zekat, haraç, cizye gibi vergilerle
vakıflara ait kira ve gelirlerin
toplanması ha kkında kullanılan terim
(bk. AMiL; CABİ; VERGİ ) .
_j

CiBRAIL b. BUHTIŞÜ'
( ~ Y. J.::ir.
(ö. 213 /828 )

)

Buhtişt1'

hekim ailesinin
h ekimlerinden biri
(bk. B U HTİŞÜ ' ) .

tan ın mış

L

_j

CiBRAIL b. UBEYDULlAH
( .iıl-~:+ Y. J.::ir. )
(ö. 396/ 1006)
Buhtişt1'

hekim ailesinin
hekimlerinden biri
(bk. B U HTİŞ Ü') .

tanınmış

L

_j

CİBRİL

L

520

(bk. CEBRAiL).

(~1)
Kur'an -ı

L

Kerim'de gerçeği kabul etmeyen
kaba ruhlu insan için veya küfrün
ve kötülüğü n temsilcisi olan
her şey anlamında kullanılan bir tabir.
_j

Cibs kelimesinin son harfi olan "sin "in
"tif'ya dönüşmesiyle oluşan Arapça asıl
lı bir kelime olabileceği ileri sürülmüşse
de dilcilerin tercihine göre İbranice'den
Arapça'ya girmiştir. Sözlük anlamı "gerçeğe karşı direnen, kaba ruhlu, kaba davranışlı ve zayıf akıllı insan" demektir. Kelimenin eski Mısır putperestliğiyle ilgili
olduğunu savunan bazı yeni a raştırmalar
da vardır (bk w Atallah, s. 78-79) Ragıb
ei-İsfahanl de Allah 'tan başka tapınılan
her şeye cibt denildiğini kaydeder (el·
Mü{reda~ "cbt'' md.). Buna göre cibt "her
türlü put, kendilerine insan üstü güç nisbet edilen kahin, sihirbaz" gibi anlamları kapsamaktadır.
Kur'an-ı

SA' DEDDİN el - CİBAVI ) .

_j

BİBLiYOGRAFYA :
Ragıb el-isfahani. el ·Mü{redat, "cib t" md.;

CİBT

Kerim'in sadece bir ayetinde
(en-N isa 4/ 5!) yer alan cibt, Ehl-i kitap'tan oldukları halde hasetleri yüzünden
müşriklerin müslümanlara nisbetle daha doğru yolda olduğunu söyleyen yahudiler için kullanılmış ve onların bu tutumları ile gerçeği kabul etmeyen zorbalara ve şeytaniara (tagüt) inanıp uydukları ifade edilmiştir. Bu ayetin tefsirinde cibt kelimesinin "sihirbaz, kahin,
şeytan veya put" gibi anlamlara da gelebileceği , bununla ilk müslümanları inançlarından döndürmek yolunda sürdürdüğü yoğun faaliyetler dolayısıyla Beni Nadir yahudilerinin reisi, azılı islam düşma
nı Huyey b. Ahtab ' ın ( baz ı ri vayetlerde
Ka'b b. Eş ref) kastedildiği de belirtilmiştir. Kur'an'da birlikte kullanılan cibt
ve tagüt kelimelerinin, bazı yahudi büyüklerinin Kureyş müşriklerini memnun
etmek ve müslümanlara ka rşı güç birliği oluşturmak amacıyla secde etmeyi
kabul ettikleri iki Kureyş putunu simgelediği de rivayet edilir (bk ibn H işam,
ll , 56 1-562). Bu kelimelerin, şer ve fesadın zirvesinde bulunan herkesi, Allah dı
şında tapınma konusu edinilen her varlığı ve Allah'ın emirlerine uymaya mani
olan bütün engelleri ifade eden yergi tabirleri olduğu da düşünülebilir. EbO Davüd 'da (" Tıb", 23) yer alan bir hadiste.
kuşların ötüşü ve uçuşu ile fal taşları ve
benzeri şeylerle gaybı bilme iddiasında
bulunmak cibte izafe edilmekte. böylece hem cibt hem de söz konusu kötü fiiller yerilmektedir (ay rı ca bk. TAGüT)

Kiim us Tercümesi, "cibt" md .; Mustafavf, et· Tah·
k fk, "cbt'' md.; Ebü Davüd. "Tıb ", 23 ; ibn Hişam , es·Sire, Il, 561· 562; Taberi, Cami'u'l·be·
y an (Şak ir ) , VIII , 464 · 470 ; Zemahşeri, e l· Keşşaf
(Kahire). ı , 533 ; a.mlf., el·Fa'ik;, Il , 371 ·372 ;
ibnü'I-Cevzi, Zildü 'l ·mesfr, ll, 107 · 108 ; Fahred -

din e r- Razi. Me{a tffı.u ' l · gay b, X, 128·129; Nisabüri, Cia ra ' ibü 'l·Kur ' an, IV, 57 ; A. Jeffery,
The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Kahi·
re 1938, s. 99 ·1 00, 202 · 203; Wahib Ataila h,
"Gibt et Tagiit dans le Cor an ", Arabica, XVII / 1,
Leiden 1970, s. 69·82 ; H. Rahma n. "Jibt, Taghiit and th e Tahkim of Umma", a.e., XXIX/ 1
( 1982). s. 50 · 59.
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MET i N Yu RDAGÜR

CİBUTi
Kuzeydoğu

Afrika'da
müslüman bir ülke.

1. FiZiKI ve BEŞERİ COGRAFYA

L

ll. TARİH

_j

Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri
olan Cibuti, Aden körfezinden Kızıldeniz ' e
girişteki Babülmendep Bağazı ' nın batı
kıyısında ve stratejik l;ıakımdan son derece önemli bir yerde bulunmakta olup
23.200 km 2 yüzölçümünde bir alana sahiptir. Doğusunda Aden körfezi, kuzeybatı , batı ve güneyinde Etiyopya, güneydoğusunda da Somali Cumhuriyeti vardır.
Nüfusu 54 1.000 civarında 1199 1 tah.) olan
ülkenin başşehri Cibuti (300 .000; 1985),
resmi dili Arapça ve Fransızca'dır.

1. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA

Fiziki coğrafya bakımından Taeura körfezinin kuzeyindeki nisbeten dağlık bölge ile güney ve güneybatıdaki volkanik
platoların bulunduğu kısım farklı özellikler gösterir. Ülkenin iç tarafına doğ-

Resmi ad ı
B aşşe h r i

Yüzölçümü:
Nüfusu
Resmi dini :
Resmidili
Para bi rimi :

Re publique de Ojibouti ( F ransızca);
Cumhuriyyetü Cibü ti (Arapça)
Cibuti
23.200 km 2
541.000 (199 1 tah.)
Yok
Arapça ve Frans ı zca
Cibuti Fra nk ı (OF)
1 OF- 100 ce ntim es

