CiHANOGLU KÜLLiYESi
re oturan bir ahşap saçaktan müteşek
kil şadırvan, klasik ve barok üslüpları
kaynaştıran ilginç bir tasarım ve süslemeye sahiptir. Şadırvanın ayrıntıları arasında özellikle yivli ve burmalı sütunlar.
akantus yapraklı kaide ve başlıklar, yumurta ve damlalık frizleri, beyzl madalyonlarla. "S" ve "C" şeklindeki kıvrımla
rın ve püsküllü perde motiflerinin görüldüğü ayna taşları yer almaktadır.
Medrese hücreleri. basık kemerli birer kapı ve dikdörtgen açıklıklı birer pencere ile avluya açılan kagir duvarlı, ahşap çatılı, ocaklarla donatılmış kare planlı birimlerdir. Doğu ve kuzey kanatları
iki katlı olup 19SO'den sonraki onarım
da bir miktar tadil edilmiş ve avluya bakan yönde camekanlı sofalarla donatı
larak talebe yurduna dönüştürülmüştür.
Eski fotoğraflarda, hücrelerin önlerinde
kısa sütunlara ve köşeleri kıvrımlı baş
lıklara oturan. sivri kemerli, ahşap çatılı
ve çift sıralı testere dişi saçakla son bulan bir revakın bulunduğu görülür.
Türbe - se bil, arsanın güney sınırında
kübik gövdesi, ongen kasnağı ve on dilimli kubbesiyle caminin mihrap eksenine ·gelecek şekilde cadde üzerine yerleş 
tirilmiştir. Bu çift fonksiyonlu yapı giriş
cephesindeki değişik tasarımıyla dikkati çeker. İkiz sivri kemer biçiminde garip bir saçakla son bulan güney cephesinin ekseninde dikdörtgen açıklıklı giriş yer alır. Burası yanlardan birer pencere ile kuşatılmış ve iki yana açılmış perdelerle ortadaki birmadalyandan oluşan
tezyinl bir levha ile taçlandırılmıştır. Yanlardaki açıklıklar. önlerindeki tezgahlar
ve içecek dağıtılmasına uygun madeni şebekelerle aynı zamanda birer sebil
penceresi olarak tasarlanmışlardır. Türbe-sebile bitişik olan çeşme de dikdörtgen çerçevesi, sivri kemerli alınlığı. barak üslüpta birleşik kemerli ayna taşı
ile karmaşık bir zevki yansıtır. Çeşme
nin sülüs hatlı kitabesinde Cihanzade el Hac Abdülaziz adı ve 1197 ( 1782-83) tarihi okunmaktadır.
Cihanoğlu Külliyesi'nin en ilginç unsurlarından biri, çeşm_e ile şadırvan avlusunun girişi arasında doğu-batı doğrultu
sunda uzanan ve hangi amaçla inşa edildiği tam olarak an i aşılamayan sivri beş i k "tonozlu revaktır. Mimari ayrıntılarıy
la olduğu kadar oranlarıyla da gotik üslübun izlerini taşıyan bu revak, sırtını
cami- medrese ikilisinin bulunduğu platformun istinat duvarına dayamakta. birer kemerle batı ve doğu yönlerine. üç
kemerle de güneye açılmaktadır. Tıknaz
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payelerle istinat duvarındaki konsaliara
oturan ve kaval silme gruplarıyla donatılmış olan sivri kemerler. Haçlı seferlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında,
Kıbrıs'ta, ayrıca Rodos ile Girit başta olmak üzere bazı Ege adalarında gelişme
imkanı bulan ve XIV. yüzyılda Güneybatı
Anadolu'da Beylikler dönemine ait bazı
yapılarda da etkileri hissedilen gotik mimariye bağlanmaktadır. Payelerin kalın
tutulmuş olması, ayrıca güney cephesinde kemerler arasına yerleştirilmiş duvar payeleriyle beşik tonazun içinde bunlara karşı gelen omurga kemerleri bu
revakın. sonradan inşasından vazgeçi len veya zamanla ortadan kalkmış olan
ka gir bir üst yapıyı taşımak amacıyla tasarlandığını düşündürmektedir. Taşra

da

ayanların

XVIII.

doruğuna eriştikleri

yüzyılda

güçlerinin
ve imkanlar elver-

diği nisbette Osmanlı hükümdarlarını
takiit ettikleri hesaba katılacak olursa
söz konusu üst yapının cami ile bağlan
tılı hünkar kasrı türünde bir bölüm olduğu düşünülebilir.
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Gurlu hükümdan
(1149-1161).
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Gurlu Sultanı izzedcjin Hüseyin'in yedi
biri olarak dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine yerine geçen oğ 
lu Seyfeddin SürL topraklarını kardeşle 
ri arasında eşit şekilde bölüştürmüştü .
Kendi hissesini beğenmeyen Kutbüddin
Muhammed topraklarını kardeşlerinden
Bahaeddin Sam'a terkederek Gazneli
Sultanı Behram Şah'a katılıp ona hizmet
etmeyi tercih etti. Kısa sürede kendisini
sevdiren .Kutbüddin yetenekleriyle dikkati çekiyordu. Bundan hoşlanmayan bazı kimseler Behram Şah'ı onun aleyhinde kışkırtınca bir süre sonra Kutbüddin
zehirlenerek öldürüldü. Bu olaydan sonra Gurlular ve Gazneliler arasında bir
oğlundan

düşmanlık başladı.

Kardeşinin

bu şekilde öldürüldüğünü
Seyfeddin Sürl intikam almak
için Behram Şah ' ın üzerine yürüdü ve
Gazneliler'i mağlüp etti ( 1148). Behram
Şah kaçarak canını kurtarabildL Gazne'de kalan Seyfeddin Süri bir müddet sonra -idaredeki hakimiyetini sağlamlaştırıp
halkın ve eşrafın güvenini kazandığına
kani olunca maiyetini tekrar Firüzküh'a
gönderdi. Bu arada kendisini toplayan
Behram Şah düzenlediği büyük bir ordu ile Gazne'ye doğru ilerlemeye başla
dı. Yapılan savaşta Seyfeddin ve veziri
Seyyid Mecdüddin mağlüp edilerek öldürüldüler (ı 149).
öğrenen

Seyfeddin'den sonra tahta geçen Bahaeddin Sam ise intikam maksadıyla
Behram Şah ile savaşmak için giderken
yolda hastalanıp ölünce Gurlu tahtına
Alaeddin Hüseyin geçti ( 1149). Büyük bir
kararlılıkla yola çıkan Alaeddin Behram
Şah ile arka arkaya üç defa savaştı ve
her defasında onu mağlüp etti. Behram
Şah ancak Pencap'a kaçarak canını kurtarabildL intikam hırsıyla gözü dönen
Alaeddin Gazne'yi yağmalayarak yedi gün
yaktı. Bütün mimari eserler, kütüphaneler. bahçeler tahrip edilirken binlerce
insan öldürüldü (545 1 1150-51 ). Gazneliler'in diğer önemli bir merkezi olan Büst
de aynı şekilde yağma ve tahrip edildi.
Bu yüzden Alaeddin "Cihansüz" (dünyayı
yakan) namı ile meşhur oldu.
M inhac- ı Sirac Cüzcani çıkan dumanlardan gökyüzünün karardığını. şehrin
yağma. katliam ve soyguna maruz kaldığını söyler. Bu sırada Sultan Mahmud.
Mesud ve İbrahim'in dışında diğer Gazneli sultanların türbeleri de yıkılarak hemen her şey ateşe verildi. Gazne eşrafı
da öldürülerek kanları ile ısianan toprak
bir kale yapımında kullanıldı . Öldürülen
kardeşlerinin intikamını bu şekilde aldı
ğına kanaat getiren Cihansüz muhtemelen Gazneliler'le dost olan Selçuklular'dan çekindiği için Gazne'den ayrıldı.
Yol boyunca uğradığı Gazneli şehirlerini
de tahrip etti. Firüzküh'a dönünce Gazneli ve Selçuklu sultanlarını taklit ederek "es -Sultanü' l-Muazzam " unvanını aldı. Daha önceki Gurlu hükümdarları emir
veya melik unvanını kullanıyorlardı. Bu
sırada kendisine güveni o kadar artmış
tı ki Selçuklu Sultanı Sencer'e de kafa
tutarak eskiden beri verilmekte olan vergileri ödememeye başladı. Daha sonra
Selçuklular üzerine sefere çıktı ve iki ordu Firüzküh ile Herat arasında savaşa
tutuştu (54 71 1152) Cihansüz mağlup
edilerek esir alındı. Fakat Horasan ·da

CiHET
bulunduğu kısa süre içerisinde
nükteleri ve özellikle Sultan Sencer için yazdığı şiirleriyle kendisini affettirdi. Bir müddet Sultan Sencer'in sarayında ona hizmet ettikten sonra tekrar
Fırüzküh'a dönmesine izin verildi.

hapiste

ciHAT

zekası.

Cihansüz'un esareti sırasında tahta
Melik Nasırüddin Hüseyin oturmuştu. Cihansüz döndüğü zaman Gurlu
sarayının ileri gelenleri Melik Nasırüd
din'i öldürerek tekrar Cihansüz'u tahta
çıkardılar. Kısa sürede yerini sağlamlaş 
tıran Cihansüz; bu sırada Sultan Sencer'in
Oğuzlar'la yaptığı savaşı kaybetmesi üzerine Garcistan (Gorşistan) ve Yukarı Murgab vadisinde Bamiyan. Zemindaver. Toharistan ve Büst yöresinde bir fetih ha-

yeğeni

(bk. CİHET).
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c iHAz
(bk. ÇEYİZ) .
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CiHAz-ı

TARIKAT

(~).o~~)

T ekkelerde kullanılan
asa, taç, hırka, tesbih gibi eşyaya
verilen genel ad
(bk. TARiKAT).

L

rekatına başladı.

Cİ HET

Gazneliler'e karşı girişilen vahşete ve
katliama rağmen Cihansüz karakter olarak cani ruhlu değildi. Onun devrinde
Gurlu sarayı belki de Orta Asya'nın en
ileri kültür düzeyine erişmişti. Cihansüz
zeki, hazırcevap ve nüktedan olup aynı
zamanda şairdi. Ölümünden kısa bir süre önce ismaillliği kabul ettiği sanılmak
tadır. Minhac-ı Sirac Cüzcani'ye göre Cihansüz bu sırada ismaili danerini Fırüz
küh'a davet ederek propaganda yapmalarını istemiştir. Fakat ölümünden sonra yerine geçen ve koyu bir Sünni olan
oğlu Seyfeddin Hüseyin daileri öldürtmüş
ve Karmatiler'i iyice baskı altına almıştır.

(~1)
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liJ IQTIDAR HusAIN SıomQuı
ciHARYAR
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Hz. Peygamber'den sonra
halifelik görevini yürüten Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için
özellikle Sünni müslümanlar tarafından
kullanılan bir tabir
L

(bk. HULEFA-yi RAşiDIN).
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Varlık niteliklerinden
biri olarak kabul edilen
ve Allah'a nisbeti açısından
itikadi tartışmalara yol açan
bir kavram.
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Sözlükte "taraf, yön ve semt" manasma gelen cihet. kelam ve felsefede "bir
hareketin doğrultusu , cisme ait boyutların son noktası; cismin dış yüzeyi" şek
linde tarif edilir. Mantıkta ise "zorunluluk veya zorunsuzluk. devamlılık veya
devamsızlık açılarından konunun yükleme nisbet edilmesi " anlamında kullanı
lır. Bir varlığın duyular yoluyla belirlenmesinde cihet hakiki ve izafi olmak üzere iki kısma ayrılır. Üst ve alt cihetler
hakiki, sağ. sol. ön ve arka cihetler de
izafi veya gayri hakiki ciheti teşkil eder.
Her cisim için sonsuz cihetlerin tasawur
edilebileceği belirtilmekle birlikte genellikle altı cihetin bulunduğu kabul edilir.
Bu cihetler varlıklarda izafi olup birine
göre üst olan diğerine göre alt olabilir.
Feleklerin belirled i ği cihetler değ işmedi
ğinden bunlar hakiki cihet sayılmış. feleklerin üst noktası ile alt noktasının ötesinde bir üst ve alt cihet tasawur edilmemiştir.

Cihet Kur'an-ı Kerim'de yer almamakla birlikte aynı kökten türeyen ve "yön"
manasma gelen viche kelimesi (el-Bakara 2/ 148! yanında fevk (üst). taht (alt),
emam (ön). half (arka). yemin (sağ) ve şi
mal (sol) kelimeleri de geçmektedir (bk .
M. F. Abdülbakl , Mu<cem, ilgili ke li melerJ.
Aynı kelimeler hadislerde de kullanıl
mıştır.

Cihet kavramı. kelam ilminin teşek
kül etmeye başladığı hicri ll. asırdan iti-

baren Allah'ın yaratıklara benzetilmekten tenzihiyle ilgili tartışma l ar sırasında
gündeme gelmiş ve Allah - alem münasebeti belirlenirken itikadi mezhepterin
farklı görüşler ileri sürdüğü bir akaid
problemi halini almıştır. ilk kelariıcılar
dan Cehm b. Safvan · ın. Allah'ın her yerde ve her yönde bulunduğu görüşünü
ortaya atmasına karşılık Ebü Hanife, Malik b. Enes. imam Şafii ve Ahmed b. Hanbel gibi muhafazakar alimler ashabın.
Allah'ın zatıyla alemin dışında ve "fevkinde " olduğuna inandıklarını, dolayısıy
la islam akldesini bu inancın teşkil ettiğini savunmuşlardır lZehebi, s. ı oI. ı 02.
130, 137. 145) Daha sonra bu inanç Selefıyye alimlerince geliştirilerek Allah' a
üst cihetinin nisbet edilebileceği görüşü
kabul edilmiş ve bu husus Selefıyye'nin
bütün kelam ekallerinden ayrıldığı bir
itikadi esas haline getirilmişti r. Ehl -i sünnet kelamcılarından ibn Küliab el-Basri. Ebü'I - Hasan ei-Eş'ari ve Bakıliani bu
noktada Selef alimlerine uymuşlardır.
Buna karşılık Ebü Mansür ei-Matüridi
ile Matüridiler'in tamamına ya kı nı. Eş'a 
riyye, Mu'tezile ve müteahhir Şia ketamcıları Allah'a cihet nisbet edilerneyeceği
görüşünde birleşmişlerdir. imam .Matüridi. üst cihette bulunmanın bir varlığın
üstünlüğünü veya yüceliğini göstermeyeceğini belirterek Allah'ın göklerin üstünde olmadığını söyler ve bu manaya
gelebilecek nasları. hiçbir mahlüka benzemeyen Allah ' ın zatına yaraşır bir şekil
de anlamak gerektiğ i ni bildirir IKitabü 't·
Tevl]fd, s. 74-761 Matüridi kelamcıların 
dan Ebü'I-Yüsr ei-Pezdevi de mekanda
bulunmaktan münezzeh olan Allah'ın, tamamen rnekani kavramlar olan bütün
cihetlerden tenzih edilmesi gerektiğini
savunmuştur IUşülü ' d-dfn , s. 3 ı ı.
Allah'ı cihetten tenzih eden kelam
alimlerinin delillerini şöylece özetlemek
mümkündür: Bir cihette bulunmak maddi varlıklara mahsus bir özelliktir. Allah
madde üstü bir varlık olduğuna göre cihetten münezzehtir. Eğer O bir cihette
bulunsaydı madde gibi sonlu. sınırlı. değişken. parçalara bölünebilen ve başka
sına ihtiyaç duyan bir varlık olurdu. Zira
cihet bir hareketin veya varlığın son sı
nırı olup sonluluk ve sınırlılığı zorunlu kı
lar. Bu sebeple Allah· ı herhangi bir cihet veya cihetlerle sınırlamak O'nun ulühiyyetiyle bağdaşmaz. Ayrıca Allah'ın bir
cihette bulunması, en azından alemin o
cihete denk gelen parçasının O'nunla birlikte kadim olmasını gerektirir. halbuki
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