
hapiste bulunduğu kısa süre içerisinde 
zekası. nükteleri ve özellikle Sultan Sen
cer için yazdığı şiirleriyle kendisini affet
tirdi. Bir müddet Sultan Sencer'in sara
yında ona hizmet ettikten sonra tekrar 
Fırüzküh'a dönmesine izin verildi. 

Cihansüz'un esareti sırasında tahta 
yeğeni Melik Nasırüddin Hüseyin otur
muştu. 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 üze
rine Garcistan (Gorşistan) ve Yukarı Mur
gab vadisinde Bamiyan. Zemindaver. To
haristan ve Büst yöresinde bir fetih ha
rekatına başladı. 

Gazneliler'e karşı girişilen vahşete ve 
katliama rağmen Cihansüz karakter ola
rak 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 sü
re önce ismaillliği kabul ettiği sanılmak
tadır. Minhac-ı Sirac Cüzcani'ye göre Ci
hansüz bu sırada ismaili danerini Fırüz
küh'a davet ederek propaganda yapma
larını istemiştir. Fakat ölümünden son
ra yerine geçen ve koyu bir Sünni olan 
oğlu Seyfeddin Hüseyin daileri öldürtmüş 
ve Karmatiler'i iyice baskı altına almıştır. 
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liJ IQTIDAR HusAIN SıomQuı 

ciHARYAR 
(J~J~) 

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). 

_j 

L 

L 

L 

L 

ciHAT 
(bk. CİHET). 

c i HAz 
(bk. ÇEYİZ). 

CiHAz-ı TARIKAT 
(~).o~~) 

T ekkelerde kullanılan 
asa, taç, hırka, tesbih gibi eşyaya 

verilen genel ad 
(bk. TARiKAT). 

Cİ HET 
(~1) 

Varlık niteliklerinden 
biri olarak kabul edilen 

ve Allah'a nisbeti açısından 
itikadi tartışmalara yol açan 

bir kavram. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "taraf, yön ve semt" mana
sma gelen cihet. kelam ve felsefede "bir 
hareketin doğrultusu , cisme ait boyut
ların son noktası; cismin dış yüzeyi" şek
linde tarif edilir. Mantıkta ise "zorunlu
luk veya zorunsuzluk. devamlılık veya 
devamsızlık açılarından konunun yükle
me nisbet edilmesi " anlamında kullanı
lır. Bir varlığın duyular yoluyla belirlen
mesinde cihet hakiki ve izafi olmak üze
re 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 genel
likle altı cihetin bulunduğu kabul edilir. 
Bu cihetler varlıklarda izafi olup birine 
göre üst olan diğerine göre alt olabilir. 
Feleklerin belirled iği cihetler değ işmedi

ğinden bunlar hakiki cihet sayılmış. fe
leklerin üst noktası ile alt noktasının öte
sinde bir üst ve alt cihet tasawur edil
memiştir. 

Cihet Kur'an-ı Kerim'de yer almamak
la birlikte aynı kökten türeyen ve "yön" 
manasma gelen viche kelimesi (el-Baka
ra 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-

Ci HET 

baren Allah'ın yaratıklara benzetilmek
ten tenzihiyle ilgili tartışma lar sırasında 

gündeme gelmiş ve Allah -alem müna
sebeti belirlenirken itikadi mezhepterin 
farklı görüşler ileri sürdüğü bir akaid 
problemi halini almıştır. ilk kelariıcılar
dan Cehm b. Safvan · ın. Allah'ın her yer
de ve her yönde bulunduğu görüşünü 
ortaya atmasına karşılık Ebü Hanife, Ma
lik b. Enes. imam Şafii ve Ahmed b. Han
bel gibi muhafazakar alimler ashabın. 
Allah'ın zatıyla alemin dışında ve "fev
kinde" olduğuna inandıklarını, dolayısıy
la islam akldesini bu inancın teşkil etti
ğini savunmuşlardır lZehebi, s. ı o I. ı 02. 
130, 137. 145) Daha sonra bu inanç Se
lefıyye alimlerince geliştirilerek Allah' a 
üst cihetinin nisbet edilebileceği görüşü 
kabul edilmiş ve bu husus Selefıyye'nin 
bütün kelam ekallerinden ayrıldığı bir 
itikadi esas haline getirilmiştir. Ehl -i sün
net kelamcılarından ibn Küliab el-Bas
ri. Ebü'I -Hasan ei-Eş'ari ve Bakıliani bu 
noktada Selef alimlerine uymuşlardır. 

Buna karşılık Ebü Mansür ei-Matüridi 
ile Matüridiler'in tamamına yakı nı. Eş'a 

riyye, Mu'tezile ve müteahhir Şia ketam
cıları Allah'a cihet nisbet edilerneyeceği 
görüşünde birleşmişlerdir. imam . Matü
ridi. üst cihette bulunmanın bir varlığın 
üstünlüğünü veya yüceliğini gösterme
yeceğini belirterek Allah'ın göklerin üs
tünde olmadığını söyler ve bu manaya 
gelebilecek nasları. hiçbir mahlüka ben
zemeyen Allah ' ın zatına yaraşır bir şekil
de anlamak gerektiğ ini bildirir IKitabü 't· 

Tevl]fd, s. 74-761 Matüridi kelamcıların

dan Ebü'I-Yüsr ei-Pezdevi de mekanda 
bulunmaktan münezzeh olan Allah'ın, ta
mamen 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 mad
di varlıklara mahsus bir özelliktir. Allah 
madde üstü bir varlık olduğuna göre ci
hetten münezzehtir. Eğer O bir cihette 
bulunsaydı madde gibi sonlu. sınırlı. de
ğişken. 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 ci
het veya cihetlerle sınırlamak O'nun ulü
hiyyetiyle bağdaşmaz. Ayrıca Allah'ın bir 
cihette bulunması, en azından alemin o 
cihete denk gelen parçasının O'nunla bir
likte kadim olmasını gerektirir. halbuki 
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Ci HET 

alemin her parçası hadistir. Aslında nas
larda da Allah'a cihet kavramı nisbet edil
memiştir. Bazı ayet ve hadislerde O'na 
atfedilen ve ciheti andıran "fevk", "se
ma", "istiva ", "u lüv" gibi kelimeler O'nun 
azarnet yüceli k ve üstünlük nitelikleri
ne sahip olduğunu anlatmak için zikre
dilmiştir. Şu halde Allah. herhangi bir ci
hette ve dolayısıyla bir mekanda bulun
mayan. alemin içinde veya dışında gös
terilmesi mümkün olmayan madde öte
si bir varlıktır. 

Kainata nisbetle Allah'ın üst cihette 
bulunduğunu savunan Selefiyye alimleri
nin ileri sürdüğü deliller de şöylece özet
lenebilir: Alemin Allah tarafından yara
tıldığı ve O'nun zihnin dışında da fiilen 
mevcut olduğu herkesçe kabul edilen bir 
husustur. Bu durumda Allah alemi ya za
tında veya zatının dışında ayrı olarak ya
ratmıştır. Zatında yaratması imkansız

dır. çünkü bu Allah'ın yaratıklara hulül 
edip onlarla birleşmesini ve dolayısıyla 

hadis olmasını gerektirir. o halde alemi 
zatının dışında yaratmıştır. Ancak O za
tıyla alemin içinde değil dışında ve üst 
cihetindedir. Aksi takdirde alemin ne 
içinde ne dışında bulunmak gibi aklın il
kelerine aykırı bir sonuç doğacaktır. Bu
nunla birlikte Allah'ın üst cihette olma
sı. yaratıkların · birbirine nisbetle bir ci
hette bulunması şeklinde anlaşılmama
lıdır. Zira O benzeri olmayan bir varlık

tır. Zatıyla alemin içinde değil ötesinde, 
yaratılmış hiçbir varlığın bulunmadığı bir 
yönde olması anlamında üst cihettedir 
libn Teymiyye, ll, 321-325, 646-648; Şer· 
i]u'J. A~deti't - TaJ:ıaviyye, s. 254-258 ). Bu 
akiT deliller yanında çeşitli naslarda da 
Allah'ın alemi yarattıktan sonra arşa is
tiva ettiği, meleklerin ve ruhun o·na yük
seldiği, ölen müminlerin ruhlarının da 
gök katlarını geçerek O'na ulaştığı, Hz. 
Peygamber'in Mi'rac gecesinde göklerin 
üstünde bulunan sidretü'l-münteha*yı 
aşarak O'nun huzuruna -çıktığı bildirile
rek yaratıcının alemin içinde bulunma
dığı ima edilmiş; cihet lafzı kullanılma
makla birlikte kainatın üstünde olduğu
na "fevk", "ulüv", "urüc", "suüd" vb. ke
limelerle işaret edilmiştir. insanlar fıtrf 
olarak Allah'ı alemin fevkinde düşündük
leri için mürninler daima kulluklarını bu 
şuur içinde yerine getirirler. Ayrıca Al
lah'a cihet nisbet etmeden ahirette mü
minler tarafından nasıl görüleceğini açık
lamak mümkün değildir. Nitekim başta 
ashap. tabifn ve müctehid imamlar ol
mak üzere erken devir islam alimlerinin 
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ileri gelenleri bu inancı paylaşmışlar. ak
si görüşleri şiddetle tenkit etmişlerdir 
(Zehebi. s. 102-107. 195; ibn Kayyim. s. 
ı 08J Kerramiyye, Müşebbihe. Mücessi
me gibi fırkalar da aralarında bazı gö
rüş farklılıkları bulunmakla birlikte Al 
lah'a cihet nisbet edilmesi gerektiğini 
savunmuşlar. fakat Selefiyye'den farklı 
olarak o·nun bir cihette oluşunu yaratık

larınkine benzetmişlerdir. 

islam filozoflarından ibn Rüşd, erken 
devir alimlerinin Allah'a cihet nisbet et
tiklerini. Mu'tezile kelamcılarının bunu 
reddetmesinden sonra imamü'l- Hare
meyn ei -Cüveynf ve diğer Eş'ariyye men
suplarının da Mu'tezile'ye uyduklarını ifa
de eder. Esasen ona göre naslar açısın
dan Allah'ın aleme nisbetle üst cihette 
bulunduğunu söylemek zaruridir: akli 
yönden bunda bir sakınca bulunmadığı 
gibi bu inanç insanların çoğunluğunu teş
kil eden halk için de elverişlidir. Ancak 
ibn Rüşd, alimierin söz konusu naslar 
üzerinde yaptıkları tenzih yönündeki yo
rumları daha değerli bulmuştur (ei-Keşf, 
S . 83-86). 

Öyle görünüyor ki kelam alimleri. Al
lah'ı bütün yaratılmışlık niteliklerinden 
tenzih etmek amacıyla O'na cihet nisbet 
etmekten titizlikle kaçınmış, bu sebeple 
de ciheti andıran bazı nasları te'vile mec
bur kalmışlardır. Bununla birlikte onlar 
Allah'ı sadece zihnf bir varlık olarak ta
sawur etmemiş, O'nun fiilen de mevcut 
olduğunu kabul etmişlerdir. Cennette 
müminlerin Allah'ı görmelerini mümkün 
kılacak şartların ise dünya ile mukayese 
edilemeyeceğini söylemişlerdir. Naslardan 
hareket etmenin yanında bazı aklf delil
ler de kullanmayı amaçlayan Selefiyye ise 
bu çetin problemin çözümüne önemli bir 
katkıda bulunmuş değildir. Çünkü muh
tevalarında cihet manası bulunan nas
ların te'vile tabi tutulmadan zahiri ma
nada alınması kaçınılmaz bir şekilde teş
bihe götürür. Nitekim kelamcılar Sele
fiyye'nin konuyla ilgili görüşlerini nakle
derken onlardan Müşebbihe diye söz et
mişlerdir (Fahreddin er-Razi. s. 257). Sele
fiyye'nin. Allah'a yaratıklarınkine benze
rneyecek şekilde cihet nisbet edilebileceği 
yolundaki görüşlerine gelince, bu ya ke
lamcıların yorumuna benzeyen bir te'vil
dir veya cihet problemine açıklık getir
meyen bir açıklamadır. Sonuç olarak sa
dece zihnen değil fiilen de var olduğunda 
şüphe bulunmayan Allah 'ın cihete ve me
kana nisbeti agnostik özelliğini koruyan 
problemlerden biridir denilebilir. 

Allah hakkında cihet ispatı veya nefyi 
konusuyla ilgili olarak yazılan müstakil 
eserler de mevcuttur. Fahreddin er- Ra
zf'nin Esôsü't- ta1dis (Kahire 1986). Zehe
bf'nin el- cUlüv li'l- caliyyi'l-gaffôr {Me

di ne 1968). ibn Kayyim ei-Cevziyye'nin 
İctimô cu'l- cüyı1şi'l-İslômiyye {Beyrut 
1984). Şehabeddin b. Cehbel el- Halebi'
nin Nefyü '1- cihe redden c: ala İbn Tey
miyye !Sübki. IX. 35 -901 ve Ali b. Muham
med ei-Mflf'nin es-Süyufü'l-meşrefiy
ye li-~a(i acnô~i'l-ka'ilin bi'l-cihe 
ve'l-cismiyye (İiahu'l·meknun, ll . 37) 

adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. 
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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

Cİ HET 

(~) 
Vakıfların çeşitli dini, 

sosyal ve kültürel hizmetlerini 
sürdürebilmeleri için tahsis edilmiş 

olan görevlere verilen ad. 
_j 

Osmanlılar'da vakıf müesseselerinde 
gerekli hizmetlerin yürütülmesi için il
gili vakfiyelerle tahsis edilen cihet {ço
ğulu cihatl. nitelikleri belirlenen görevle
ri ifade etmekte olup vakıf müessesesi-


