
CA HIM 

vayetiere dayanarak cahimi cehennemin 
altıncı tabakası olarak yorumlamışlar 
ve buranın Arap müşriklerine has oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Elmalılı ise ca
himin cehennemin en şiddetli tabakası 
olduğunu kaydeder (Hak Dini, VIII, 5333). 
Bir kısım müfessirler de cehennem hak
kında kullanılan yedi isimden her biri
nin onun kapılarının adı olduğunu söy
lemişlerse de bu yorum isabetli görül
memiştir. Şii kaynaklarının bir kısmı (Mu
hammed er-Riyşehri, II. 186) cahimi ce
hennemin en üst ve azabı en hafif ta
bakası olarak gösterir (bk. CEHENNEM). 
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Ebıl Osman Amr b. Bahr 
b. Mahbılb el-Cahiz el-Kinani' 

(ö. 255/869) 

Arap edebiyatının 
en büyük nesir yazarlarından 

ve Mu'tezile kelamcılarından biri. 
L _j 

1 S0-160 (767 -777) yılları arasında Bas
ra'da doğduğu tahmin edilmektedir. İlk 
kaynaklara dayanarak biyografisini ya
zan Sendübfye göre dedesi Mahbüb de
ve çobanı bir zenci idi. Buna göre Cahiz 
bir Arap- zenci melezi olmalıdır. "Cahiz" 
lakabı kendisine patlak gözlü olmasın
dan dolayı verilmiştir. 

Küçük yaştan itibaren ilim öğrenme

ye karşı şiddetli bir arzusu olan Cahiz'in 
gençliğinde, en parlak devrini yaşayan 
Basra'da çok canlı bir ilim ve kültür ha
yatı vardı. Halil b. Ahmed, Sibeveyhi, Ah
feş, EbQ Ubeyde Ma'mer b. Müsenna. 
EbQ Zeyd el-Ensari, Asmai gibi birçok 
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büyük alim Basra' da bulunuyordu. Ca
hiz bu alimierin derslerine devam ede
rek gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğ
rendi. Bir yandan da geçimini sağlamak 
için ticaretle uğraştı. Bu arada Basra Ca
mii'ndeki ilmi ve edebi meclislere, Bas
ra panayırının kurulduğu, çöl Arapları'
nın geldiği, şairterin ve hatiplerin şiirle
rini ve hutbelerini okudukları Mirbed'e 
(Yakut. fl1u'cemü'l -büldan, V, 97-99) de
vam etti. Fasih Arapça 'yı onlardan öğ
rendi. Ayrıca kelamcıların, çeşitli mez
hep mensuplarının, müslümantarla di
ğer diniere mensup olanların ve ŞuQbiy
ye'nin aralarında tartıştıkları meseleleri 
dinledi. Alimierin ve edipterin meclisle
rine katılmak için bazan KQfe'ye ve Bağ
dat'a kadar gitti. 

Cahiz eserlerini 200 (815) yılından da
ha önce yazmaya başlamış olmalıdır. Zi
ra hilafet ve diğer konularla ilgili eser
lerinin Halife Me'mQn tarafından beğe
nitmesi ve kendisinin Bağdat'a çağrılma
sı 200 yılına rastlar. Cahiz bundan son
ra zaman zaman Bağdat ve Samerra'da 
halifenin ve devlet büyüklerinin muhi
tinde kalmış ve çeşitli eserler yazıp on
lara takdim ederek oldukça büyük bir 
yekün tutan caizeler almıştır. Bu durum, 
247 (861) yılında Halife Mütevekkil-Alel
lah ile Feth b. Hakan el -Farisi'nin Samer
ra yakınında öldürülmelerine kadar de
vam etmiştir. 

Cahiz Bağdat'ta bulunduğu sırada bil
hassa Aristo'dan yapılan tercümelerden 
faydalanmıştır. Vedia Taha Necm bu ko
nuyu Menly.üliitü '1- CilJ:ıi? c an Aris to ii 
Kitabi'l-lfayevan adlı eserinde (Küveyt 
1985) ele almıştır. Edindiği bu kültür 
Nazzam, Sümame b. Eşres gibi Mu'tezi
le büyüklerinin tesiri altında teşekkül 

eden ketama dair fikirlerinin olgunlaş
masına yardım etti. Me'mQn devrinde bir 
ara orvanü' r - resait başkanlığına getirii
diyse de birkaç gün sonra bu görevden 
istifa etti. Daha sonra ·bu makamda İb
rahim b. Abbas es-SQlfye vekalet ettiği 
bilinmektedir. Geçimini, eserlerini ithaf 
ettiği kimselerden aldığı caizelerle sağ
layan Cahiz'in Kitiibü'l-Ifayevan, Kita
bü'l-Beyan, Kitabü'?-?er' ve'n-nalJl 
adlı eserlerinin her biri için 5000 dinar 
mükafat aldığı rivayet edilir. 

Cahiz'in asıl parlak devri, 220-233 (835-
847) yılları arasında vezirlik makamın
da bulunan İbnü'z-Zeyyat Muhammed 
b. Abdülmelik zamanına rastlar. Bu sı

rada kaleme aldığı birçok risalesini İb
nü'z-Zeyyat'a ithaf etti. Onun bu devir
de yaşadığı müreffeh hayatı ve sahip ol-

duğu itibarı Hatib el-Bağdadi'nin nak
lettiği bir hadise göstermektedir (Tarff]u 
Bagdad, XII, 219) . Cahiz bu arada Şam, 
Hum us ve Antakya 'yı ziyaret etti. 233 
(847) yılında İbnü'z- Zeyyat öldürütün ce 
kendisi de yakalanıp hapsedildL Daha 
sonra Ahmed b. EbQ Duad onu affetti. 
Bunun üzerine eserlerinin bir kısmını İbn 
EbQ Duad ve oğlu Muhammed'e ithaf 
etti. Bir ara Halife Mütevekkil-Alellah Ca
hiz'i çocuklarına hoca tayin etmek iste
diyse de çirkin yüzlü olduğu için bun
dan vazgeçti. İbn Ebu Duad ve oğlunun 
ölmesinden sonra ise Halife Mütevek
kil -Alellah ile Feth b. Hakan'ın himaye
lerini gördü ve bazı eserlerini onlara it
haf etti. Bu sırada Feth ile birlikte Şam'a 
gitti. 

Hayatının sonuna doğru felç olan Ca
hiz, ayrıca damla hastalığından musta
rip ve çok yaşlanmış olarak Basra'ya çe
kildi. Bir ara Halife Mütevekkil-Alellah 
kendisini Samerra'ya davet ettiyse de 
bu davete icabet edemedi (Yakut, fl1u'ce
mü'l-üdeba', XVI. 113). 255 yılı Muhar
reminde (Ocak 869) doksan beş yaşla
rında iken Basra'da vefat etti. 

Patlak gözlü, ince boyunlu, kalın du
daklı, esmer tenli, kısa boylu olan Cahiz 
neşeli, şakacı, zeki, nüktedan, biraz cim
ri ve tartışmadan hoşlanan bir kimse idi. 
Çirkinliğine rağmen meziyetleriyle ken
disini sevdirmiş, en yüksek makamlar
da bulunan devlet adamları ile münase
bet kurabilmiştir. Kaynaklarda onun ev
lendiğine ve çocuk sahibi olduğuna dair 
bilgi yoktur. MeymQn b. Harun'un riva
yetine göre bir cariyesi. bir de hizmetçi
si vardı (İbnü'n-Nedim, s. 39). Diğer bir 
rivayete göre ise satın aldığı bir Türk ca
riyeden bir oğlu olmuştur (Ch . Pellat, Le 

Milieu başrien .. . , s. 242, not 2). 

ÜsiObu ve Şahsiyeti. Cahiz'in İslam dü
şünce tarihinde önemli bir yeri bulun
makla beraber onun asıl şöhreti yazar
tığı ve edipliği dolayısıyladır. Halife Me'
man ile Cahiz'den bahseden müellifler 
onun üslQbunu takdir etmişlerdir. Her 
ne kadar daha önce İbnü'l-Mukaffa', Sehl 
b. Harun gibi büyük nesir ustaları yetiş
mişse de Arap nesrine mükemmel şek
lini veren Cahiz olmuştur. Onun üslQbun
da lüzumsuz seeiter ve sunTiik yoktur. Ge
niş eserlerinde konu dağınıklığına rast
lanmakla beraber risalelerinde bu du
rum görülmez. ÜslQbundaki ahengi, se
ci yerine aynı fikri iki değişik şekilde ifa
de etmek suretiyle sağlamıştır. Böylece 
kendisinden önceki nesirciler gibi kısa 
ve özlü ifade yerine konuyu biraz daha 



uzun bir t arzda ele a lmayı tercih etmiş

tir. 

Cahiz 'e göre kitap, okuyan ve dinle
yenlerin kolayca anlayabilmeleri için açık 
bir ifade ile yazıimalı ve manayı açıkla
yan gerekli ayrıntılardan mahrum olma
malıdır. Eğer müellif özlü anlatımı ter
cih ederse kendisini sadece yüksek kül
türlü kişiler anlayabilir. 

Arap ve İslam kültürünün altın çağın
da yaşayan Cahiz bu kültürün en büyük 
temsilcilerinden biri olmuş, hem dini hem 
din dışı alanlarda eserler vermiştir. İs
lam akılcılığının beş iği olan Basra'da doğ
ması ve elde ettiği diğer imkanlar onu 
büyük zekalardan biri yapmıştır. Dini
siyasi sahadaki eserlerinde İslam ' ın ilk 
devirlerindeki meseleleri. din dışı eser
lerinde ise İslam kültürünü ve hüma
nizmasını inceledi. Günümüze pek azı 

ulaşan eserlerinden çıkan sonuca göre 
Cahiz. imanın sınırlarını aşmadan tabii 
hadiseleri. eski tarihi. gerçek gibi nak
ledilmiş efsanevi rivayetleri büyük bir 
ustalıkla tenkit süzgecinden geçirir ve 
bunların akla uygun çözüm yollarını arar. 
Nakledilen hadiselerin kabul edilebilme
si için çok meşhur olmalarının ve sened
Iere dayanmalarının yeterli olmadığını . 

bazan önemsiz ve yanlış olan bir şeyin 
büyük şöhret kazana bileceğini söyler. 
Cahiz çok kimse tarafından rivayet edi
len hususların muhteva bakımından psi
kolojik bir tenkide tabi tutulması ge
rektiği kanaatindedir. Bu görüşünden ve 
şakacı tabiatından dolayı muhaddisler 
onu güvenilir bir kişi olarak kabul etme
mişlerdir. İbn Asakir'in bir kaydına gö
re şifahi rivayete pek itimat etmezdi. 
Ca h iz Arap mirasında n. eski Yunan- Hint 
kültüründen faydalı gördüğü şeyleri din
ctaşiarına öğretmeye çalışmış , bununla 
beraber bazan Aristo gibi büyük otori 
teleri tenkit etmekten de ger i kalma
mıştır. 

Cahiz'in en çok dikkat çeken tarafla
rından biri de psikolojik tahlilleridir. Bu 
tahliliere bilhassa küçük risalelerinde 
rastlanır. Tabii çevrenin insan ve hay
vanlara etkisi üzerinde ısrarla duran Ca
hiz, bu hususta sosyal çevrenin etkisin
den de önemle söz ederken Ki tôbü 'l-Be
yôn 'da şarkıcı bir cariyeyi örnek olarak 
ele alır , onun mesleği ve aldığı terbiye 
gereği dürüst bir hayat yaşamasıı:ıın 
mümkün olmadığını söyler (H ei-Fahüri. 
s. 68-691 Cahiz, birçok İslam müellifinin 
aksine. edebi eserlerinde yaşadığı top
lumdan. toplum hayatından söz etmeyi 
ihmal etmez ve günlük hayatın birçok 

meselesini ele alır. Şu var ki o her şey
den önce Arap kültürünün ateşli bir sa
vunucusudur. Eserlerinde verdiği örnek 
insan tipleri hep Araplar'dan seçilmiş

tir. Cahiz aynı zamanda hilafetin kuv
vetli bir müdafii olduğu için eserlerinde 
devletin gelişmesinde etkili olan unsur
ları darıltmamaya çalışmış , hatta fırsat 
düştükçe onları övmüştür. 

Eserleri. Cahiz Arap edebiyatında en 
çok eser veren müellifler arasında yer 
alır. Kitaplarının sayısı hakkında kesin 
bir şey söylemek mümkün değildir. Sıbt 
İbnü'I - Cevzi, onun 360 eseri olduğunu 
ve bunların çoğunu Bağdat'ta Ebü Ha
nife Türbesi Kütüphanesi'nde gördüğü
nü söyler (b k Ayni. IX. vr. 72 ' : Şeşen, ŞM, 

VI, 1131 Cahiz'in, eserlerini genellikle be
lirli adlar a ltında zikretmeyip çeşitli yer
lerde farklı isimler le kaydettiği veya on
ları yeniden telif ettiği, gençliğinde bazı 
eserlerini İbnü'I-Mukaffa ' ve Half! b. Ah
med gibi alimierin adlarıyla yazdığı . bu 
arada başkalarının onun şöhretinden is
tifade için kendi kitaplarını Ca h iz· e is
nat ettikleri de bilinmektedir. Pellat ta
rafından eserleri üzerinde yapılan son 
araştırmada 244 kitap adı tesbit edil
miştir (Arab ica, XXXI/ 2. s. 1 17- 164 ; Şe

şen. TED, ı. 231-2721 Eserlerinin yirmi 
beş kadarı günümüze tam. altmış beş 
kadarı da eksik olarak gelebilmiştir. Bir 
kısmı küçük risaleler halinde kaleme 
alınmış olan bu eserler. değişik araştır
macılar tarafından Mecmıl ' atü resô ' i
li'l- Côhiz (nşr Sa si, Kah i re 13251 ı 907 ; 
P Kraus - Taha ei -Haci rl. Kahire 1943) 
veya Resô 'ilü 'l- Côf}.iz (nşr Sendübl, Ka
hi re ı 352 / ı 933; Abdüsselam Harun, 1-11, 
Kah i re 1964-1965; lll -IV, Kah i re ı 979) ad
larıyla bir araya getirilerek neşredilmiş
tir. Brockelmann onun eserlerinden tes
bit edebildiklerini konularına göre tas
nif etmeye ça lışmıştı r ( GAL, ı . 158- ı 59; 

Cilhiz'in 

ei·Beyan 
ve'Hebyfn 
adlı eseri ni n 

ilk iki sayfa s ı 

(Süleymaniye Ktp .. 

Esad Efendi, 

nr. 3883) 
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Suppl., ı . 239-247) Cahiz'in hemen hepsi 
ansiklopedik mahiyette olan eserlerini 
konularına göre kesin sınırlarla tasnif 
etmek güçse de bunların belli başlıları

nı aşağıdaki gruplar altında ele almak 
mümkündür (eserlerinin tamam ı için bk. 
Pellat,Arabica, lll , 147- 180 ; a.mlf, The U 
fe and Works of Jahiz; Sezgin, ll l, 368-
375 ; VII , 240-241 ; ayrıca bk. ciltleri n so
nundaki i n d ekslerı: 

A) Dil ve Edebiyat. 1. el-Beyan ve't -teb
yin*. Arap dilinin özellikleri üzerinde du
ran ve Araplar'ın şiir ve hitabetteki kabi
liyetlerini ortaya koyan Ca h iz· in bu ko
nudaki en önemli eseridir. Tarihi ehem
miyeti olan çeşitli vesika ve kayıtları da 
ihtiva eden ve birçok defa basılan eserin 
en iyi neşri Abdüsselam Harun tarafın
dan dört cilt halinde yapılmıştır (Kahi
re 1378 / 1958) 2. Kitôbü Ayi'l-Kur ' ôn. 
Kur'an-ı Kerim 'in Arap gramerine uy
gunluğundan . belagat ve i'cazından bah
seder (bk. Şeşen. TED, ı . 240) 3. Risôle 
fi 'l-bel ôga ve 'l-i ' côz (bk a.g.e., 1, 240) . 

B) Kelam ve Mezhepler Tarihi. 1. el - 'Oş
miiniyye*. Şifler'in iddialarına karşı ilk 
üç halifeyi savunan bir eserdir (nşr. A 
Harun, Kahi re 1955) . Cahiz bu kitabında 
daha sonraki kelamcıların aksine sosyo
psikolojik ve tarihi deliller kullanır . 2. Ki
tôb fi 'l- 'Abbôsiyye. Hilafetin Hz. Ab
bas' ın soyundan gelenlerin hakkı oldu
ğunu iddia edenlerin görüşlerini konu 
edinir (nşr Sendubl, Resa ' i/ü 'l·Cahiz için
de) 3. Taşvibü 'AH ii tahkimi'l- hake
meyn. Hakem Vak'ası'nda Hariciler'e kar
şı Hz. Ali 'yi savunan eser, onun bu olay
da en uygun yolu takip ettiğini ispata 
çalışır. Eserde ayrıca her iki tarafa men
sup askerler psikolojik ve sosyolojik özel
likleri açısından tahlile tabi tutulur (nşr 
Ch . Pellat, e l·Meşnk, Ll l [Beyru t 19581, s. 
41 7-49 11 4. Faiiletü 'l-Mu'tezile (bk. 
Pel lat. Arabica, l l l, 1681 s.K itôbü 'r-Red 
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<ala aşJ:ıabi1-ilhc'im. İlhamı bilgi vasıta- · 
larından biri olarak kabul edenleri red
detmek amacıyla yazılan eser (bk. a.g.e., . 
lll, 160), konunun işlenişi bakımından Ca
hiz'in orijinal teliflerinden biridir. 6. Ki
tc'ibü ljal~'l-~ur'an. Kur'an-ı Kerim'in 
mahlük olduğu tezini müdafaa eder. 7. [ 
l:fucecü'n -nübüwe*. Peygamberliğin ve 
müdzelerin lüzumuna dairdir (her iki : 
eser için bk. SendübT. Resa'ilü 'l·Cahi?l. l 
8. Taiiilü sına c ati'l- kelam (b k. Şeşen, 
TED, 1, 263·, 265). 9. er-Red cale 'n-na- ' 
.şara ve'l-yehıld. Cahiz bu reddiyesin- i 
de, Kur'an-ı Kerim'in yahudi ve hıristi

yanlara dair verdiği bilgilerin yanlışlığını . 
iddia eden hıristiyanların yönelttikleri aı- 1 
tı soruya cevap vermektedir. Eserin te- l 
mel özelliği •. bu soruları cevaplandırması 

1 

dolayısıyla, lslam'a dil uzatan hıristiyan- i 
ların kendi dinlerinin savunulacak bir 
yanı olmadığını onlara göstermesidir. Bir 
diğer özelliği de İslam'ın ortaya çıkışın - 1 

dan miladi IX. yüzyıla kadar geçen dö- ı 

nemde gayri müslimlerin sosyal durum
ları hakkında bilgi vermesidir. Cahiz'in 
reddiyesinin asıl metni günümüze ulaş
mamıştır. Sadece Ubeydullah b. Hassan 
tarafından seçilmiş bazı kısımları mev
cuttur. Eser Ezher Kütüphanesi ile (nr. ' 
6836) Ahmed Teymur Paşa Kütüphane
si'nde (Edeb, nr. 19) bulunmaktadır. El
deki reddiyenin büyük bir kısmı, Müber
red'in el-Kamil adlı eserinin kenarında 
(Kahire 1324), daha sonra da J. Finkel ta- i 
rafından neşredilen Şelc'işü resa, il (Ka
hi re 1926) içinde yer almaktadır. Finkel 
bu reddiyeyi "A Risala of AI -Jat:ıi~ " 

adıyla İngilizce'ye de çevirmiştir (JAOS, 
XLVII (1927), s. 311-334) . J. Finkel'in neş
ri esas alınarak ı. S. Allouche tarafından 
"Un traite de polemique Christiano-Mu
sulmane au ıx• siecle" (Hesperis, XXVI · 
!Paris 19391. s. 123-156) adıyla Fransızca'- I 
ya tercüme edilen eserin tahkikli neşri : 
Abdüsselam Harün ve Muhammed Ab- : 
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Cilhiz'in 

Kitabü 'l·Hayevan 
adl ı eserinden 

minyatürlü 

iki sayfa 

(Milano 

Ambrosiana Kip., 

nr. 140, R. F. D., 
vr.10a,4P ) 

d~llah eş-Şerkavf tarafından yapılmış, 
bu neşirden Osman Cilacı tarafından Hı
ristiyanlığa Reddiye adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (Konya 1992) . 10. Risc'ile ila 
Ahmed b. Ebi Du, ad if Kitabi'r-Red 
caİe 'l-Müşebbihe. Cahiz'in, muh;;ıddisle
rin ve Şfa'nın teşbih * e dair fikirlerini red 
için kaleme almış olduğu eserini tanıt
mak ve onların Mu'tezile'ye karşı tehlike 
oluşturduklarını belirtmek üzere İbn Ebü 
Duad'a hitaben yazdığı mektup tarzında 
bir eserdir (nşr. A Harün, Resa 'ilü 'I·Ca· 
hi? içinde). 11 . Risc'ile if beyani me?a
hibi'ş-Şfca (nşr. Sendübf, Resa 'ilü 'I·Gi· 
hiz içinde). 

C) Tarih ve Siyaset. 1. Risale if Beni 
Ümeyye. 2. Kitôbü Cemhereti 'l-mü
lılk (tre. Pellat, Le liure de couronne sur 
/es regles de conduite des rois, Paris I 954) . 

3. Kitôbü 'l-Mülılk ve 'l-ümemi 's-salife 
ve'l-b6~ıye (her üç eser için bk. SendO
bT. Resa 'ilü '1· C ah iz ) 

D) Ahlak. 1. et-Tiic li a!Jlaki'I -müluk*. 
Halife Mütevekkii-Aiellah ' ın veziri Feth 
b. Hakan'a ithaf edilen, siyasetname tü
rüne de giren bir eserdir (nşr. A Zeki Pa
şa, istanbul I 9 I 4 ; Fevzi AtavT, Beyrut I 970 ; 

eserin Ca h iz' e nisbeti konusunda b k. A 
Zeki Paşa' n ı n neşri , s. 23 -65 ; Şeşen, TED, 

1, 238, 269) Eser bir girişle dört bölüm
den oluşur. Özellikle EmevTier ve Abba
siler'de eğlence ve müsiki ile ilgili adet 
ve uygulamaların , folklorik bilgilerin yer 

. aldığı üçüncü bölüm kültür tarihi bakı
' mından büyük değer taşır. 2. Kitabü 'l
MeJ:ıasin ve'l- aidad. İnsanların iyi ve 
kötü davranışlarını psikolojik tahliller so
nucu tenkide tabi tutan bir eserdir (bk. 
Pellat, Arabica, lll. 165 ). 3. Risale fi'n -nübl 
ve't - tenebbül ve ?emmi'l-kibr (nşr. ve 
tre. Pe ll at, Arabica, XIV / 3, s. 259-283; na
ş ir bunun Kitabü 'I·Kibr el·müstahsen ue'l· 
müstakba~ ile ayn ı eser olduğu kanaatin
dedir; krş. Şeşen, TED, 1, 254 , 26 I ). 4. Ri-

sale ii'l-fasl ma beyne']- cadave ve'l
hased. Psikolojik davranışların tahlil edil
diği edebi bir eserdir ( nş r A Harun, Re· 
sa'ilü'I- Ca~iz içinde; krş . Şeşen , TED, ı. 

246, 247) Cahiz bu konuda Risale if kit
mani's-sır ve J:ııizi 'l-lisô.n, Risale ii ?em
mi al]la~ 'l-küttab ve Kitabü 'l-Hicab 
ve ?emmüh adlı eserleri de kaleme al
mıştır . Muhammed Kürd Ali tarafından 
Ci'ihiz'e nisbet edilerek neşredilen Kita 
bü Teh?fbi'l-aljla~·ın (Dımaşk 19241 Yah
ya b. Adi'ye ait olduğu sonraki araştır
malarla ortaya konmuştur. 

E) Sanat ve Ticaret. 1. Kitc'ibü 't- Tebas
.şur bi't - ticare. Ziynet eşyası. mücevhe
rat ve ıtriyat gibi değerli ticari malların 
yapımı. kaliteleri, alım ve satımı vb. ko
nuları işleyen bir eserdir (n şr. H. H. Ab
dülvehhab, Beyrut ı 966) . 2. Risale if sına 
cati'l-~uvvad. Halife çocuklarına ~uh
telif ilim ve sanatların öğretilmesini tav
siye ettiği ve çeşitli mesleklerden on bir 
kişiye kendi mesleklerinin terim ve ifa
deleriyle bir savaş sahnesini hikaye et
tirdiği risalesidir (nşr. A Harun , Resa ' i
lü 'I·Cahiz içinde) 3. Risale if medhi't
tüccar ·v~ zemmi cameli's-sultan. Ser-- . 
best meslek sahiplerini öven, buna kar-
şılık devlet işlerinde ve sultanın maiye
tinde çalışanları yeren bir risaledir. 4. Ki
tôbü'l-Mu callimfn. Çocuk terbiyesine 
dairdir. S. Kitôbü Gışşi'ş- şına c at. Çe
şitli mesleklerin hilelerini anlatır. 6. Ri
sale ff tabakati'l-mugannin. Müsiki ala
nında şöhret bulmuş şarkıcıların isimle
rini ihtiva eden bir listedir (son dört eser 
için bk. Şeşen. TED, 1, 256. 259, 248. 268) 

7. Kitôbü '1 -~yan. Eserde içki li şarkı

lı toplantı düzenleyenler eleştirilmekte

dir. Ancak cariyelerin erkekler arasın
da örtünmeye riayet etmeden şarkı söy
lemelerinin sakıncalı olmadığı belirtil
mekte ve İran kültüründe edeb*in. Grek 
kültüründe ise felsefenin bir bölümü sa
yılan müziğin meşruiyetiyle güzellik ve 
aşkla ilişkisi üzerinde d urulmaktadır (Am
non Shiloah, s. 92). Eser Abdüsselam Ha
rün tarafından Resa 'ilü '1- CaJ:ıiz içinde 
neşredilmiş (Kah i re I 964). ayrıca A. F. L. 
Beeston tarafından The Epistle on Sin
ging- gir ls adıyla İngilizce 'ye çevrilerek 
Arapça metniyle birlikte yayımlanmıştır 
(Warminster 1 980). 

F) Diğer Eserleri. 1. Kitabü 'l-Hayevan •. 
Cahiz'in en önemli eseri sayılır (I-VIl. Ka
hire ı 323-1325; nş r . A. HarCın, I-VII , Kahi
re ı 939-1 945 ). Zoolojinin çeşitli bölümle
rine, hayvan türlerinin evrimine. iklim ve 
muhitin tesirine dair müellifin geniş bil
gisi yanında tecrübeye de dayanan an-



siklopedik mahiyette bir eserdir. 2. Ki
tdbü '1 -Bul]ala'. Cimriliği tahlil ederek 
toplumdaki çeşitli sınıftan cimrileri ve 
özellikle Araplar'dan başka milletleri hic
veder. Cemiyet hayatını inceleyen ve ede
biyat tarihi için de değerli bir kaynak 
olan eser ilk defa G. von Vloten tarafın
dan yayımianmış (Leiden ı 900), daha son
ra değişik kişilerce de neşirleri yapılmış
tır (Sasi, Kah i re ı 323 / ı 905; Ali ei-Carim
Ahmed ei-AvamirT, 1-11, Kahire 1357- 1358/ 
ı 938-1939; Ta ha ei-Haciri, Kahire ı 948, 
I 963; Fransızca tre. Pe ll at, Le /iv re des 
avares, Paris I 95 I) 3. Kitabü't- Terbt 
ve 't- tedvir. Felsefe, kozmal oj i, astroloji, 
sihir ve müzik gibi konularda ilmi tar
tışmaya zemin teşkil edecek soruların 
yer aldığı, bilhassa eski Yunan ve iran 
müzisyenleriyle mOsiki form ve aletle
r inden bahseden bir eserdir (nşr. Pellat, 
Dımaşk I 955; Fransızca tre. için bk. Mau
rice Ada d, Arabica, XIV 13, s. 298-3 I 9 ; 
Arnnon Shiloah, s. 95) 4. Feia 'ilü 'l-Et
rak*. islam aleminde Türkler' e dair yazı
lan en eski eserdir. A. Harun tarafından 
Resa, ilü'l- Ca[ıiz içinde neşredilen {Ka
hi re ı 964 ı kitabı Ramazan Şeşen Hilafet 
Ordusunun Menkibeleri ve Türklerin 
Faziletleri adıyla Türkçe'ye çevirmiştir 

{Ankara 1967) 5. Fal].rü's-sı1dan 'ale'l
biian. Zencilerin beyazlara karşı üstün
lük iddialarını ele alır (nşr. A. Harün, Re
sa'ilü'l-Ciihiz içinde) 6. Kitabü'r-Recül 
ve '1- m er, e. Erkekle kadın arasındaki 
farklardan bahseder (bk. Şeşen. TED, 1, 
26 1-262) 7. Müfal].aretü'l-cevari ve'l
gılman (nşr. Pe ll at, Beyrut ı 957; A. Ha rün , 
Resa'ilü'l-Cahi? içinde) 8. el-Burşan 
ve'l- 'ıırcan ve'l-'umyan ve'l-[ıı11ôn. 
Sakat ve hastalıklı olan meşhur kişileri 
konu edinir (nşr. M. M. ei-HOIT, Kahire 
1972), 9. Kitabü'l- 'Arab ve'l-mevali. 
Müellif bu eserinde Araplar'ın üstünlü-

cahiz'in 
Feta 'ilü ·1 -etrak 

adlı eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp ., 

Damad 

İbra h im 

Paşa, nr. 949 / 1) 

ğünü ispata çalışır (bk Şeşen. TED, 1, 239) 
10. Kitabü'l-Esma' ve'l-küna ve'l-el
kab ve'l-enbôz (bk Şeşen. TED, 1, 239) 
11. Kitô.bü'z -Zer' ve'n -nal]l ve'z-zey
tUn ve'l- a 'na b. Bitkilere dair önemli bir 
eser olup zamanımıza kadar gelmemiş
tir (bk Şeşen, TED, ı . 270-27 ı ı 12. Kita
bü'l-Kavl fi'l-bigal. Kitdbü'l-lfaye
van ·a ek olarak yazılmış olup katırları 
konu edinir (nşr. Pellat. Kah i re 1955; A. 
Ha rün, Resa, ilü '1-Cahiz içinde) 13. Kita
bü'l-Büldan. Kitabü'l-Emsar ve'aca'i
bü '1- büldan adıyla da bilinen eser (Şe
şen, TED, 1, 243) Mekke. Medine. Basra 
ve Küfe gibi şehirlerin ahalisinden ve on
ların meziyetinden bahseden bir coğraf
ya ve falklor kitabıdır (nşr. Sal ih Ali, Bağ
dad 1970) 

Şöhreti ve Tesiri. Çirkinliği yanında nük
teciliğiyle de Arap edebiyatında birçok 
fıkra ve hikayeye konu olan Cahiz, daha 
hayatta iken şöhretin zirvesine ulaşmış 
nadir şahsiyetlerden biridir. Çağdaşı EbO 
Hiffan·a. "Cahiz seni perişan etti. onu ni
çin hicvetmiyorsun? " denildiğinde, "Be
nim aklımdan zorum mu var! Vallahi. sa
bahleyin aleyhimde bir risale yazsa ak
şam olmadan şöhreti Çin'e ulaşır " ceva
bını vermiştir. Cahiz bir beytinde. "Ben
den önce birçok kimse ileri mesafeler 
katettiyse de önemi yok. ben yavaş ya
vaş yürüyerek onların hepsini geçtim" 
der. Üç büyük şahsiyete sahip olduğu 
için Arap milletine gıpta ettiğini söyle
yen Sabit b. Kurre. çeşitli üstünlüklerini 
anlattığı Hz. Ömer ile Hasan-ı Basri'den 
sonra üçüncü kişi olarak müslümanların 
hatibi. edibi ve kelamcıların hôcası say
dığı Cahiz'in adını zikreder (Yaküt. Mu' ce
mü 'l-üdeba' , XVI. 95-98) Daha sonraki 
nesiller içinde kendisini taklit eden el
Kamil müellifi Müberred (ö 285 1 898), 
coğrafyacı ibnü'I - Fakih (ö 289 / 902 'den 
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sonraL ibrahim b. Muhammed el- Bey
haki (ö 320/ 932), meşhur edip EbO Man
sOr es-Sealibf (ö 429 / 10381, eserlerin
den iktibaslarda bulunan. , başta Ali b. 
Hüseyin ei-Mes'Odi (ö . 345 / 956) olmak 
üzere Kazvini (ö 682 / ı 283) ve Demiri 
(ö 808 / 1405) gibi birçok takipçisi olan 
Cahiz, islam kültürünün zayıfladığı çağ
larda ihmal edilmişse de XIX. yüzyılda 
Avrupa'da başlayan şarkiyat inceleme
leri ve islam dünyasındaki uyanış ile 
eserleri araştırılarak birçoğu yayımlan

mış, bir kısmı da Batı dillerine ve Türk
çe'ye tercüme edilmiştir. Ch. Pellat, Ca
hiz ve eserleri konusunda önemli çalış
malar yapmış ve bunların bir kısmını 
Batı kültürüne kazandırmıştır. Bunun 
dışında Ca h iz· in hayatını. eserlerini ve 
ilmi şahsiyetini inceleyen çeşitli araştır
malar mevcuttur. Muhammed Abdül
mün'im Hafacl'nin Ebu 'Osman el-Ca
Jıi? (Beyrut I 982). Cemi! Cebr'in el- Ca
[ıiz ii hayatih ve edebih ve fikrih (Bey
rut ı 974), Ahmed et- Tavili'nin Ebu 'Oş
man el-Cahiz (Tunus 1983). Seliilm Da
vOd'un en--Na}f.dü'l -menheci 'inde 'l
Cahiz (Beyrut ı 986). Fevzi Halil Atavl'nin 
el-Cdhiz da'iretü ma'arifi 'aşrih (Bey
rut ı 97 ll. Muhammed es- Sa gir Bena
nin'in en-Nazariyyatü'l-lisaniyye ve'l
belagıyye ve'l- edebiyye 'inde'l- Ca
[ıi? (Beyrut ı 986) adlı eserleri bunlardan 
bazılarıdır. 
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~ RAMAZAN ŞEŞ.EN 

Kelfımi Görüşleri. Nazzam ekolünde ye
tişen ünlü Mu'tezile alimlerinden biri olan 
ve hacasından sonra Basra Mu'tezilesi'
nin reisi kabul edilen Cahiz bilgi proble
mi, tabiat felsefesi, ilahi sıfatlar, kulla
rın fıilleri, nübüwet ve imarnet başta ol
mak üzere ketarn ilminin konusuna gi
ren önemli problemlerle ilgilenmiş, ay
rıca Zeydiyye, Rafiza, İbazıyye, Sufriyye, 
Cebriyye, Cehmiyye gibi itikadi mezhep
terin görüşlerini nakledip tenkide tabi 
tutmuş büyük bir kelam alimidir. Ke
lama ve mezheplere dair yazdığı yirmiyi 
aşkın eserin pek azı günümüze kadar 
ulaşabilmiştir. Her ne kadar Ebü'l-Hü
seyin el-Malati gibi bazı müellifler Ca
hiz'in bir kelam alimi olmadığını ileri sür
müşlerse de Mu'tezile ve Ehl-i sünnet 
alimleri onu ekol kurmuş bir kelamcı ola
rak kabul etmişlerdir. Cahiziyye adı ve
rilen bir grubun ona ait görüşleri benim
sediğinin nakledilmesi de bu kanaati 
desteklemektedir. Çağdaşlarından İbn 
Kuteybe Cahiz'i döneminin son ketarncı

sı olarak gösterir ve onun, muarızlarına 
ait açıkları yakalayıp gösterdiğini, delil
leri en güzel şekilde kullandığım, birbi
rine zıt görüşleri bile başarıyla savuna
bilecek kadar usta bir tartışmacı oldu
ğunu, nitekim itme, mantığa ve tarihi 
gerçekiere ters düşen bazı Şii görüşler 
karşısında Ehl-i sünnet'i savunduğunu, 
bazan da bunun aksini yaptığını belirtir 
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(Te'vflü mul]telifi'l·J:ıadfş, s. 59). Yaşadı
ğı dönemde zındıklar, Mecüsfler ve Ma
niheistler'le münazaralar yaparak İslam 
dinini dirayetle savunan Cahiz, diğer 

dinler ve felsefi görüşler karşısında müs
lümanların inançlarını yok olmaktan kur
taranların kelam alimleri olduğunu, bu 
sebeple kelam ilmiyle meşgul olacak 
kimselerin felsefe ve tabiat ilimlerini de 
öğrenmeleri ve bunların verileriyle iti
kadi esasları desteklemeleri gerektiğini 
belirtir. Ayrıca ona göre kelam alimleri 
nasları, özellikle hadisleri objektif bilgi 
vasıtalarının ışığı altında incelemeli, bu 
ölçülere uymayan haberleri reddetmeli
dirler (Kitabü'/-!fayevan, ı. ll; Il, 134; VI, 
206) Cahiz'in bazı kelami görüşleri şöy
lece özetlenebilir : 

1. Bilgi Problemi. Bilgi kaynakları du
yular, akıl ve haberden ibarettir. Duyu
lar vasıtasıyla idraki gerçekleştiren ne
fıs olduğuna göre bütün duyumlar tek 
cinse irca edilmelidir. Bununla birlikte 
algılanacak hususlar farklı olduğundan 
farklı idrakler meydana gelmektedir. 
Üzerinde ittifak edilmeyen haberler gü
venilir bilgi kaynağı sayılamaz. Aynı ko
nudaki farklı rivayetlerin doğru olanını 
belirleyebilmek için onları tarihi olaylar
la karşılaştırmak ve akli tenkitten ge
çirmek lazımdır. Buna göre birbiriyle çe
lişen veya aklın gerçekleşmesini imkan
sız gördüğü haberlerin sahih sayılan öl
çüler içinde rivayet edilmiş olması onla
rı kabul etmeyi gerektirmez. Akıl her ne 
kadar duyu ve haber desteğinden yok
sun olduğu takdirde bazan gerçeği kav
ramakta yetersiz kalabilirse de duyula
rın yanılması ve haberin sahih olmama
sı muhtemel bulunduğundan bilgi kay
naklarının en güvenilir olanı yine de akıl
dır. Bu sebeple gözün gösterdiğine de
ğil aklın hükmettiğine itibar etmek da
ha doğrudur (et-'Oşmaniyye, s. 6, 31, 42, 
50, 116; Kitabü'l·Hayevan, 1, 207; lll, 238; 
Eş'ari, s. 340, 341) Sözü edilen bilgi va
sıtalarıyla kazanılan bilgilerin zihinde te
şekkülü yaratılışın bir gereği olarak tabii 
ve zaruridir. Gözünü açan insanın karşı
sındaki objeyi görmesi zorunlu olduğu 
gibi akletme gücünü nazari konulara yö
neltip düşünenierin belli sonuçlara ulaş
ması da zorunludur. Bilginin oluşumun
da insanın etkisi, duyularını ve akletme 
gücünü kullanma iradesiyle sınırlıdır. An
cak insanların yaratılışları ve dolayısıyla 
istidatları farklı olduğundan farklı dü
zeyde veya keyfiyette bilgilere ulaşma
ları tabiidir. 

2. Ulılhiyet. Alemin aslı Allah tarafın
dan yaratılmış olup bütün varlıklar çe
şitli birleşimler sonucu meydana gelmiş 
ve her varlık, cevherinde bulunan hakim 
özelliğe göre oluşmuştur. Madde hiçbir 
zaman yok olmaz, sadece arazları de
ğişir ve bozulur (İbnü'l-Arabi, s. lll; Ah
med Emin, III, 135). 

Her insan Allah'ın varlığına iman et
mesini sağlayacak zaruri bilgiye doğuş

tan sahiptir. Allah'ın varlığını benimse
meyenler ya gerçek karşısında direnen 
inatçı kimselerdir veya gerçeği bilmekle 
beraber kendi kanaatlerine aşırı bağlı
lıktan doğan bunalımın bir sonucu ola
rak gerçeği bildiklerinin farkına vara
mayanlardır. Maddenin cevheri ve nite
likleri üzerinde akıl yürüterek alemin en
gin bilgiye ve eşsiz güce sahip bir yara
tıcısı bulunduğu sonucuna ulaşmak in
san için mümkün olmakla birlikte bu her
kesin altından kalkamayacağı kadar zor 
bir yükümlülüktür. Bundan dolayı Allah'ın 
varlığına inanmak için gereken bilgi her 
insana doğuştan verilmiştir; yani insan
ların Allah hakkındaki ilk bilgileri tecrü
bi değil "apriorik" bilgidir (el· 'oşmaniy· 
ye, s. 255; Ebü'l-Kasım el-Belhi, s. 73). 

"Allah'ın ilmi ve iradesi vardır" demek
le O'nun alim ve mürid olduğunu söyle
mek benzer hükümlerdir. İkisi de hiçbir 
şeyin Allah' a gizli kalmadığı, unutma, 
yanılma, bilgisizlik, mecburiyet ve mağ
lübiyetin Allah hakkında düşünüleme

yeceği anlamına gelir. Allah kulları için 
aslah * olan fiilieri terketmeye, yalan ko
nuşmaya, zulmetmeye, müminlere ve ço
cuklara azap etmeye gücü yetmekle ni
telendirilemez; zira bütün bunlar O'nun 
hakkında düşünülmesi imkansız olan 
eksiklik ve ihtiyaç emareleridir. 

Kulların fiilieri tabii yolla (bir nevi tev
lid*) meydana gelir, bu hususta fiili yap
mayı isternek dışında kulun bir fonksi
yonu yoktur. Fiilin meydana gelmesinde 
etkili olan güç (istitaat) fiilden önce mev
cuttur. Nitekim Hz. Süleyman'ın isteği 
üzerine bir cinninin (ifrit) Belkıs'a ait tah
tı kısa sürede getirme gücüne sahip ol
duğunu söylemesi (en-Nemi 27 / 39), bu 
hususun önemli delillerinden biridir (Ki· 
tabü'l·Hayevan, II, 192; Eş ' ari, s. 407). 

3. Nübüvvet. Akıl bilgi kaynaklarının 

en mükemmeli olmakla birlikte tek ba
şına yeterli değildir. Bundan dolayı in
sanlar dini ve dünyevi konularda gerek
li bilgileri kendilerine sağlayacak başka 
bir kaynağa muhtaçtır ki bu peygam
berler vasıtasıyla gelen vahiydir. Ne var 


