
lamalar getirilmiştir. Bunları oruç, i'tikaf, 
hac veya umre maksadıyla ihram dönem
leri olmak üzere üç grupta ele almak 
mümkündür. Ramazan orucu tutan eş
lerin, oruç saatleri içinde ilişkide bulun
dukları takdirde oruçları bozulur ve hem 
kaza hem de kefaret, yani ramazan ayı 
dışında altmış bir gün oruç tutmak icap 
eder. Nafile veya kaza orucu tutan eşie
rin cinsi münasebeti ise sadece aynı gü
nün orucunu kaza etmeyi gerektirir. Da
ha çok ramazan ayında olmak üzere mü
minlerin i'tikaf* zamanlarında yemele
rini ve içmelerini asgariye indirmeleri 
yanında cinsi münasebetten tamamen 
uzak kalmaları da emredilmiştir (ei-Ba
kara 2/ 187). Hac niyetiyle ihrama giren 
eşler, görevlerini yerine getirip ihram
dan çıkıncaya, hatta ziyaret tavafını bi
tirinceye kadar cinsi münasebette bu
lunamazlar. Umre niyetiyle ihrama giren 
eşierin durumu da ana hatları ile aynı

dır. Bu ibadetlerin çeşitli kademelerin
de vuku bulacak ilişkilerin dağuracağı 

sonuçları fıkıh mezhepleri az çok fark
lı şekillerde belirlemişlerdir (bk. HAC ; iH
RAM;UMRE). 

İslam dininde cinsi münasebetin ma
nevi bir kirlilik meydana getirdiği kabul 
edilmiş ve ilişkiden sonra yıkanmak farz 
kılınmıştır (bk. CENABET; GUSÜL). 

Cinsi münasebetin İslam aile ve ceza 
hukuku ile ilgili bazı hükümleri de şöy
ledir: Nikah akdinden sonra eşler cinsi 
münasebette bulunmadan önce boşanır
larsa kadının iddet beklernesi gerekmez 
(ei-Ahzab 33 / 49). Böyle bir durumda ka
dın takdir edilen mehrin ancak yarısını 
alabilir (el-Bakara 2/ 237). Karısıyla en 
az dört ay cinsi münasebette bulunma
yacağına yemin eden kimsenin yeminin
den dönmesi sözle değil cinsi münase
betle mümkün olur (bk. İLA). Kocasından 
üç talakla boşanan bir kadının İslam hu
kukuna göre tekrar aynı kişiyle evlenebil
mesi, başka biriyle nikahlanması ve on
dan boşanması şartına bağlıdır (bk. HÜL

LE). Buradaki "nikah" kelimesi, akidle ci
ma arasında müşterek bir lafız olduğu 
halde fakihlerin çoğunluğu tarafından 
cima manasma alınmış ve yeni kocasıy

la cinsi münasebette bulunmayan kadı

nın eski kocasına dönemeyeceğine hük
medilmiştir (bk Kurtubi, lll, 147-148). Zi
na suçunu işleyen evli kimsenin recm* 
cezasına çarptırtlması ihsan • şartının 

bulunmasına bağlıdır. İhsanın gerçekle
şebilmesi için gerekli şartlardan biri de 

sahih nikah sonucu vuku bulan cinsi mü
nasebettir. 
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ciM MA 
Güneybatı Habeşistan'da bir bölge 

ve burada hüküm sürmüş olan 
bir devlet. 

_j 

Adını buranın meşhur kralı Cimma Ab
ba Cifar' dan almaktadır. Devletin top
rakları Oma ve Goceb nehirleri arasında 
yer alır. Burada komşu Kafa Krallığı'nda 
olduğu gibi aynı nesilden gelen Sidama 
ırkına mensup insanlar oturuyordu. Cim
ma'nın güneydoğusunda Garo diye ad
landırılan bölgede ise Boşalar bulunmak
taydı. Boşalar putperest iken Habeşis
tan Kralı Sarsa Dengel tarafından 1 586'
da zorla hıristiyanlaştırılmışlardır. Gala 
hanedam Habeşistan'a saldırdığında Bo
şalar XVI. yüzyıl ortalarında bu bölgeye 
gelmişler ve Gibe bölgesinde küçük kral
lıklar (prenslikler) kurmaya başlamışlar
dır. Enarya bunların ilkidir (yaklaş ık ı 550-

1 570) . Cimma'da Cimma aşiretinin altı 

kabilesi Gala Devleti 'nin temelini oluş
turur. Bu sebeple Cimma'ya Cimma Ka
ka da denir (E/2 1İng . J. ll, 545). 

İslamiyet Cim ma ·ya 1632 yılından iti
baren girdiyse de XVIII. yüzyılda Hıris

tiyanlık'la beraber yok oldu. Cimma'da 
bulunan beş Gala krallığından (Cimma. 
Coma. Limma. Enarya, Cuma) yalnız Cim-

Cİ MMA 

ma Krallığı'na Habeşistan'ın 1891 -1900 
arasındaki fethinden sonra hayat hakkı 
tanınmıştır. Burada konuşulan dil Ga
la'dır. Dilde İslami müesseselerin veGa
la adetlerinin tesiri vardır. 

İslam dini XIX. yüzyılın başlarında müs
lüman Gala kabileleri ve Mısır Sudanı'n
dan gelen müslüman taeirierin gayret
leriyle bölgeye tekrar girdi. Müslüman 
tacirler bölge halkının faydalanacağı gü
zel ve kaliteli malları satmak suretiyle 
onların güvenini kazandılar. Bunlardan 
bazısı Cimma'ya yerleşerek yerli kadın
larla evlendiler ve halkla kaynaştılar. 

Cimma'dan ancak yılda bir defa Sudan'a 
veya Batı Afrika kıyılarına gidip dönü
yorlardı. Bunun dışındaki uzun boş va
kitlerini, imkan ve nüfuzlarını halkı İs
lam'a davet için kullandılar. XIX yüzyı
lın ortalarına gelindiğinde Cimma başta 
olmak üzere buradaki krallıkların tama
mı ve halkın da büyük çoğunluğu İsla
miyet'i kabul etti. Bu bölgede Harar şeh
ri İslam davetinin merkezi oldu. 

Cimma'ya İslam'ın yeniden girdiği dö
nemden yüzyıl sonuna kadar sekiz kra
lın ismi tesbit edilebilmiştir. Bunların en 
tanınmışı ı. Sanna Abba Cifar, sonun
cusu ise Abba Cifar'dır. Habeşistan'ı 

hakimiyeti altına alan Il. Menelik (1865-

1913) Cimma'yı da kendine tabi kıldı. 

Kendisine itaat eden Cimma Kralı Abba 
Cifar'ı idarede bıraktı. Abba Cifar. Cim
ma'nın ticari yönden gelişmesini sağla
mak için vergi ve gümrükleri azaltmış, 
özellikle köle ticaretini kolaylaştırmış

tır. O dönemde güneybatı Habeşistan'ın 
başlıca köle ticaret pazarı haline gelmiş 
olan Cimma bugün de Güneybatı Ha
beşistan'ın önemli bir ticaret merke
zidir. 

Abba Cifar samimi bir müslümandı. 
Cimma'yı İslam araştırmalarının merke
zi yapmak için çalışmış, yabancı İslam 
alimlerinin burada yerleşip ders verme
lerini temin etmiştir. Ömrünün sonuna 
doğru yaşlı sultan idareden çekilmiş, hü
kümdarlığı tarunu Abba Cevbir'e bırak
mıştır. Etiyopya (Habeşistan) kralı 1933'
ten sonra Cimma bölgesini tayin ettiği 
valilerle idare etmiştir. Cimmalılar zen
gin vadi yaşantısı ve İtalyanların etki
siyle adetlerini yavaş yavaş terketmeye 
başladılar. Bölgenin bazı kısımları Shoa, 
Gocam ve Vallo göçmenlerince işgal edil
di. Ayrıca Cimma'ya XX. yüzyılda büyük 
bir Yemenli göçü söz konusudur. Bunlar 
sürekli olmamak kaydıyla buraya yerleş-
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mişler, fakat topluma tamamıyla uyum 
sağlayamamışlardır. 

Cimmil'da basit mimarili dört mescid, 
çoğu Yemenli hocaların gözetiminde 
müslüman Afrika'dakine benzer Kur'an 
kursları vardır. Seyyid olduklarını iddia 
eden Arap aileler İslam'ın yayılmasında 
önemli rol oynamışlardır. Hakim mez
hep muhtemelen Şafii mezhebidir (Tri
mingham, s. 205) . Ancak Hanefi mezhe
bine tabi olanlar da vardır ve bu mez
hep giderek yayılmaktadır. 

Cimma Kafa eyaletinin yönetim mer
kezidir. Buradan sahile uzanan ticaret 
yolu Cimmil'dan geçer. Bereketli toprak
larında ziraatı gelişmiş, buğday, pamuk, 
baharat belli başlı ürünlerindendir. Cim
ma'da Habeşistan'ın en güzel kahvesin
den bolca üretilmektedir. Pamuk, deri 
ve kürk diğer ticaret mallarını oluştur
maktadır. Bölgede kereste sanayii de 
gelişmiştir. N üfusu 1986 ·da 52.400 idi. 
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ciMRiLiK 
Servet edinme tutkusuyla 

karşılıksız harcama 
ve hayır yapmaktan 
kaçınma eğilimi. 

.J 

"Adi, alçak, soysuz" anlamındaki Fars
ça cimri kelimesinden Türkçeleştirilmiş 
olup genellikle "pintilik, hasislik" mana
sında kullanılır. İslam ahlak literatürün
de aynı kavramlar şuh ve buhl kelimele
riyle ifade edilir. Ancak dilciler bu iki te
rim arasındaki anlam farkı üzerinde dur
muşlardır. Buna göre şuh, öncelikle ki
şiyi mal mülk edinme hırsına sevkeden, 
harcamalarda bulunmaktan ve yardım 
etmekten alıkoyan bencil bir duygu, buhl 
ise bu duygunun etkisiyle iyilik ve cö
mertlik yapmaktan kaçınmaktır (bk. Lisa
nü'l- 'Arab, "bbl", " şl_ıl_ı" md.leri) . Dil alim
leri ve müfessirlerin çoğunluğu, özel ola
rak mal varlığı konusundaki cimriliğe 

buhl ve genel olarak iyiliğin her türlüsün
den kaçmacak derecede köklü ve yaygın 
bir huy halini almış bulunan cimriliğe de 
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şuh demişlerdir. Ayrıca buhlü, kişinin 

kendi malını hayır yoluna harcamaktan 
kaçınması, şuhhu da başkalarının elinde
kine göz dikecek veya onların iyilik yap
malarından bile hoşlanmayacak derece
de cimri ve iyilik duygusundan yoksun 
olması şeklinde açıklayanlar da vardır. 

Kur'an-ı Kerim'de üç ayette şuh, bir 
ayette "cimriler" anlamındaki eşihha, ÜÇ 

ayette buhl, dokuz ayette de bundan tü
retilmiş fiiller yer almaktadır (bk. M. F. 
Abdülbaki, Mu'cem, "bbl", "şl_ıl_ı" md.leri). 
Bu ayetterin birinde (en-Nisa 4/ 128) ne
fislerin cimriliğe eğilimli yaratılmış ol
duğu belirtilmekte, iki ayette de (ei-Haşr 
59 / 9; et-Tegabün 64 / 16) cimrilikten ko
runanların kurtuluşa ereceği ifade edil
mektedir. Zemahşeri bu ayetleri yorum
larken şuh kelimesini, insanın kendisini 
alçaltacak derecede bencil ve servete 
düşkün olması şeklinde tarif etmekte, 
SÖZ konUSU ayetlere göre Cimriliğin ya
ratılıştan gelen ve hiçbir zaman tam ola
rak yok edilmesi mümkün olmayan tabii 
bir duygu (garize) olduğunu belirtmekte
dir (el-Keşşa{, N, 84) . Bu anlayış daha son
ra kaleme alınan birçok tefsirde de tek
rarlanmıştır. 

Kur'an -ı Kerim'de, insanın bu bencil 
duygudan kurtulması ve bunun yerine 
cömertlik duygusunu geliştirmesi her 
vesile ile öğütlenmektedir: "Allah ... cim
rilik edenleri, başka insanların da cimri 
olmasını isteyenleri ve Allah'ın kendi ke
reminden verdiğini saklayanları sevmez" 
(en-Nisa 4/36-37) Başka bir ayette cim
riliğin insanın kendi yararına bir davra
nış olmayıp aksine tam aleyhine bir so
nuç dağuracağı belirtilmiştir (Al-i imran 
3/ 180) 

Hadislerde de cimrilik anlamına ge
len kavramlar sık sık geçmektedir. Hz. 
Peygamber, genel olarak insanlar hak
kında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı 
iki huyun cimrilik ve korkaklık olduğu
nu (Müsned, ll, 302, 320: Ebü Davüd, "Ci
had", 21), cimrilik duygusuyla imanın bir 
arada bulunmayacağını (Müsned, ll , 256, 
340, 441; Nesai, "Cihact", 8) ifade etmiş
tir. Başka bir hadiste mal hırsı demir zır
ha benzetilmiştir: Cömert insandaki yar
dım duygusu mal hırsını yenip kişi cö
mertlik yaptıkça üzerindeki zırh gevşeı:. 

yani cömert insanda mal hırsının ve cim
rilik duygusunun baskısı gittikçe azalır. 

Aynı zamanda başkalarının sıkıntılarını 

hafifletmiş olmaktan dolayı da huzura 
kavuşur. Buna karşılık cimri insandaki 
mal hırsı kendisini gittikçe sıkan bir zırh 
gibi rahatsız eder ; insanların sıkıntı için-

de bulunduklarını görmekten dolayı da 
vicdanen rahatsız olmasına rağmen cim
riliği yüzünden vicdanını rahatlatacak 
iyilikler yapamaz. Böylece cimrilik duy
gusu kendisini tam bir psikolojik baskı 
altına alır (Buhari. "Cihad", 89, "Zekat", 
27, "Libas", 9; Müslim, "Zekat", 76, 77) . 
Bu sebeple Hz. Peygamber cimrilikten 
Allah'a sığınmış (Buhari, "Cihad", 74), geç
mişte bazı kavimterin cimrilik yüzünden 
birbirlerinin maliarına saldırmak, kanla
rını akıtmak suretiyle helak oldukları
nı belirtmiş (Müslim, "Birr", 56). cimrili
ğin, bencillik ve çıkarcılığın doğurabile
ceği sosyal bunalımiara dikkat çekmiş
tir. imam Maverdi de cimriliğin sosyal 
münasebetler üzerindeki bu olumsuz 
etkisi üzerinde durmuştur (Edebü'd -dün
ya ve'd-dfn, s. 222). 

Cimrilik konusu İslam ahlakçıları için
de Gazzali tarafından ilmi bir yaklaşım

la ele alınarak incelenmiştir. Gazzali cim
riliğin psikolojik temelleri üzerinde du
rarak bu olumsuz duyguyu mal sevgisi
ne bağlamakta ve bu sevginin az veya 
çok her insanda bulunduğunu belirtmek
tedir. Ona göre eğer her servet birikti
renin cimri olduğu düşünülecek olursa 
bu takdirde cimrilikten kurtulabiimiş hiç
bir insan bulunamai. Cimrilik hakkın
daki hükümler çoğunlukla izafidir. Nite
kim bir insan kendisinin cömert oldu
ğuna inandığı halde başkaları onu cimri 
sayabilirler. Bu durum genellikle cimri
lik kavramının farklı anlaşılmasından 

doğmaktadır. Gazzali, cimrilik konusun
da "harcanması dini ve hukuki bakım
dan gerekli olan malı harcamaktan ka
çınmak" veya "hayır yolunda harcama 
yapmayı sevmemek" şeklindeki tarifleri 
yetersiz bulmakta ve bu konuya tam 
olarak açıklık getirebilmek için servetin 
var oluş gayesini esas almak gerektiği

ni söylemektedir. Buna göre malı yara
tılış gayesinin dışında harcamak israf. 
bu gaye için harcamaktan kaçmarak el
de tutmak cimrilik, yaratılış gayesine 
uygun olarak harcamaksa cömertliktir 
(İhya', 111 . 259-260). 

İslam ahlakçıları cimriliği ahlaki ve 
psikolojik bir hastalık kabul ederek di
ğer reznetler gibi bunun da ilim ve amel 
yoluyla tedavi edilebileceğini ifade et
mişlerdir. İlim yolu cimriliğin ahlaki, dini 
ve içtimal bakımdan zararlarını ve bun
dan kurtulmanın yollarını araştırıp öğ
renmek, amel yolu ise insanların dert
leriyle ilgilenmek, nefse güç gelse de in
sanlara yardım etmeye kendini zorla
mak şeklinde özetlenebilir. 


