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kolundan bir i olan cirit atma ise (d i ğe r

leri disk atma, gülle atma, çekiç atma) ci
rit oyununun dışında kişilerin tek başı
na icra ettikleri bir spor faaliyetidir. 

Atlı cirit oyunu genellikle bahar ayla
rında sayıları değişebilen on on beş ki
şilik iki takım arasında oynanır. Her at
lının elinde normal bir mızrak kalınlığın
da ve yaklaşık 1.5 m. uzunluğunda me
şe dalından bir sapa bulunur ve takım
lar 100 m. kadar aralıkla karşılıklı dizi
lirler. içlerinden birinin hasım safa doğ
ru yaklaşarak ciridini seçtiği bir atlıya 
fırlatıp kaçmasıyla oyun başlar ve karşı
lıklı hücumlarla gelişen bir kavalamaca 
şeklinde devam eder: süresi iki devre 
halinde bir buçuk saat kadardır. Attığı 
ciritle hasım oyuncuyu vuran başarılı ka
bul edilir ve sayı alır. atı vuran ise başa
rısız sayılır ve puan kaybeder. En yüksek 
puanı kendisine atılan ciridi havada ka
pan oyuncu kazanır : rakibine çok yakla
şıp ciridini atmadan atar gibi yaparak 
ona "aman tanıyan" oyuncu da yine yük
sek puan alır. Atların birden hızlanma 
ve hız kesmeleri. ani manevra yapmala
rı. oyuncuların ciridin vücutlarına değ
memesi için eyer boşaltmaları , atların

dan inmeden eğilerek yerden cirit alma
ları ve özellikle kendilerine atılan ciridi 
havada yakalamaları oyunun en hare
ketli ve en heyecanlı figürleridi r. Gele
nekiere göre cirit isabetiyle bir oyuncu
nun ağır yara alması veya ölmesi oyunu 
durdurmaz ve şikayetçi olmayı gerektir- · 
mez : tam tersi bu ölüm o oyuncunun 
ailesine. özellikle babasına şeref kazan
dırır. Bu hususun da açıkça ortaya koy
duğu gibi cirit gerçek anlamda küçük 
bir savaştır ve oyuncuların da atların da 
büyük bir ciddiyetle eğitilmelerini gerek
tirmektedir. 

Bütün Türk devletlerinde ve Türkler'in 
etkili olduğu Abbasi sarayında en sevi
len sportif oyun durumunda bulunan ci
rit Osmanlılar'da daha büyük bir ilgi gör
müş ve özellik le bizzat oynayan bazı pa
dişahlar tarafından teşvik edilmiştir. 

Bursa ' nın fethinden sonra Orhan Gazi'
nin civardaki bir alanı at yarışları ve ci
rit oyunları için vakfettiği bilinmektedir. 

Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed za
manlarında ciride olan ilgi daha da art
mış , sarayda cündilik (b inicilik) dersleri
nin verilmeye başlaması üzerine de bu 
oyun teşkilatlı bir spor dalı haline gelmiş
tir. Bizzat cirit oynayan padişahlardan 
ı. Ahmed ile IV. Murad'ın bu spora çok 
meraklı oldukları. lV. Murad ' ın cirit oyu
nu için sayıları 400 'e kadar varan özel 
yetiştirilmiş atlar bulundurduğu kaynak
larda yazılıdır (Peçuylu ibrah im, ll, 442 

vd ). Ayrıca cirit atmaya da meraklı olan 
bu padişahın Eski Saray'dan attığı ciri
din Bayezid Camii minarelerinin dibine. 
Halep Kalesi'nden attığın ın da hendeği 
geçerek Saraçhane üzerine düştüğü bil
dirilmektedir. Daha sonraki devirlerde 
de sevilen. özellikle IV. Mehmed 'in 1675'
te Edirne'de düzenlediği sünnet düğü
nünde günlerce oynanan, Lale Devri'nde 
ise vazgeçilmez eğlencelerden biri hali
ne gelen cirit. yeniçerilerin başlıca oyun 
ve talimi olması sebebiyle Yeniçeri Oca
ğı ' nın kaldırılmasından sonra eski öne
mini kaybetmiştir. 
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Üç boyutlu cevher, 
cisim, semavi cisim anlamlarında 

kullanılan felsefe terimi. _j 

Arapça'da "kesmek" a nlamındaki cerm 
kökünden türetilmiş bir isim olup söz
lükte "ceset, beden, cüsse" manalarına 
gelir. Çağulu ecram, cüriim ve cürüm
dür. Terim olarak başlangıçta cisim kav
ramının eş anlamiısı gibi kullanılırken 

zamanla daha dar ve özel bir anlam ka
zanmıştır. Mesela Kindi. muhtemelen ilk 
defa. her iki kelimeyi s ı k sık birbir i yeri 
ne kullanmıştı r. Ki ndi n ef is- beden iliş

kisine dair kısa bir risalesinde Eflatun'un 
cirm ile cismi farklı saydığını . gök fele
ğini cisim. dünyadaki maddi va rlıkları ise 
cirm kabul ettiğini belirtmiş, ancak ken
disi toprak, su, hava, ateş ve bunların 

birleşikleri olan nesneler için cirm keli
mesini kullanmış ve bunun cisimle aynı 
anlama geldiğini ifade etmiştir. Kindi Al
lah'ın nitelliklerini araştırırken ezelinin 
aksine cirmin cinsi ve türü bulunduğu
nu. bu sebeple cirmin ezeli olmayacağı
nı bildirmekte ve sonsuz cismin imkan
sızlığını ortaya koymaktadır. Onun islam 
felsefesinde büyük önem taşıya n düşün
cesine göre cirm canlı veya cansız olabi
lir: ancak esas itibariyle yoktan yaratıl

mış (mübteda'), daha sonra oluşma ve bo
zulma. canlılık ve cansızlık sürecine gir
miştir (Resa 'il, 1, 248). Ci rm bir yönden 
kendisinin cinsi olan cevherle faslı olan 
uzunluk, genişlik ve derinlikten. diğer 
yönden madde ve sOretten mürekkep
tir. Terkip de bir tür harekettir. hare
ket ise zamanda olur. Böylece var oluş
ta (inn iyye) cirm. hareket ve zaman bi r
birinden önce olamazlar. Bu arada bir 
nevi hayatiyete sahip olduğunu kabul 
ettiği feleğin (cirm -i aksa) secde etmesiy-
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le ilgili geniş yorumun yer aldığı bir de 
risale yazmıştır (b k. Resa 'il, C 238-261 ). 

Kindfden sonra cirmin yerini cisim te
rimi almıştır. Nitekim Kindi, terimierin 
tarifleri konusunda kaleme aldığı Risô.le 
ii J:ıududi '1- eşya' ve rüsı1mihô. adlı ese
rinde (bk Resa'il, i, 163-179) cirm kelime
sinin tanımını verdiği halde cisim kelime
sine yer vermezken Cürcani, Şerhu'l·Mü· 
latztzaş'ında cirm ile cisim terimlerinin 
aynı anlama geldiğini belirtmiş (bk. Teha
nevf. Keşşaf, "cirm" md.), et- Ta 'rifat'ında 
ise bu terime hiç yer vermemiştir. 

Kindfden sonra Aristocu tabiat felsefe
sinin temelini teşkil eden unsur ve hare
ket t elakkisine dayanan oluş ve bozuluş 
teorisi (bk. KEVN ve FESAD), hemen hemen 
müslüman düşünürler arasında genel ka
bul görmüş ve buna bağlı olarak evrenin 
ay üstü ve ay altı olmak üzere ikiye ayrıl
dığı görüşü benimsenmiştir. Buna göre 
ay altı alemindeki (dünya) varlıklar dört 
unsurdan (toprak-ateş-hava-su) meydana 
gelmekte ve unsurlar birbirine dönüşerek 
nesneleri oluşturmaktadır. Bu sebeple ay 
altı alemindeki hareket düz istikamette 
olup kesintilidir. Ay üstü alemindeki var
lıklar ise tek bir unsurdan (esir) meyda
na geldiği ve zıddı bulunmadığı için bu
rada oluş ve bozuluş mümkün görünme
mekte ve hareketi dairevi olduğundan bu 
alemde süreklilik (bekii ve sermediyyet) 
bulunmaktadır. Bu anlayıştan hareketle 
ay üstü aleminde yer alan varlıklara ve 
fetekiere cirm (ecram-ı felekiyye, ecram-ı 
semaviyye). ay altı aleminde yer alan var
lıklara da cisim adının verilmesi adet ol
muştur. Ay üstü alemine ve onda bulu
nan varlıklara "alem-i ulvf" ve "ecram-ı 
eslriyye" de denir (cirm teriminin zaman 
içinde değişip gelişen anlamları hakkında 
geniş bilgi için bk. CİSİM) 
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Üç boyutlu varlık anlamında 
ve genel olarak ruh veya nefis gibi 
manevi varlıkların karşıtı olarak 

kullanılan felsefe terimi. 

Sözlükte "ceset, beden, gövde" anlam
larına gelen cism (çoğulu ecsam, cüsüm), 
terim olarak genellikle "boyu, eni ve de
rinliği olan şey" diye tarif edilmiştir. 
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Kur'an -ı Kerim'de ikisi de insan hakkın
da olmak üzere, biri "beden" anlamında 
tekil (el-Bakara 2/247). diğeri "şekil, dış 

görünüş, cüsse" anlamında çoğul (ecsam) 
olarak (ei-Münafıkün 63/ 4) iki ayette ge
çer. Ayrıca bir ayette beden (Yünus 10/ 
92), dört ayette de cesed (ei-A'raf 7/ 148; 
Taha 20/88; el-Enbiya 21/8; Sad 38/34) 
kelimeleri kullanılmıştır. Aynı kelimeler 
hadislerde de geçmektedir (bk. Wensinck, 
Mu 'cem, "bdn", "csd", "csm" md. leri). Bun
dan başka İslam literatüründe şahıs, 
cirm, hey'et, heykel, zat, ayn gibi daha 
başka kavramlar da tamamen veya kıs
men cisim anlamını ifade edecek tarz
da kullanılmıştır. Kaynaklarda söz ko
nusu kavramlar arasındaki anlam fark
ları üzerinde de durulmuştur. Buna gö
re beden büyüklüğü bakımından , ceset 
ise rengi bak_ımından cüsseyi ifade eder 
(Ragıb el-isfahanT, "beden" md.). Başka 
bir açıklamaya göre cisim organik yapı

nın tamamı, beden ise baş, kollar ve ba
caklar dışında kalan gövde için kullanı 

lır (Lisanü 'l- 'Arab, "bdn" md.). Öte yan
dan dil alimi HalTI b. Ahmed ceset kav
ramının cisimden daha özel bir anlam 
taşıdığını, nitekim su, hava gibi saydam 
nesnelerin cisim sayılmasına karşılık be
denin mutlaka bir rengi (veya renkleri) 
bulunduğunu belirtmiştir. Bu bilgileri 
aktaran İbn ManzQr, "Biz onları (peygam
berleri) yemek yemez birer ceset olarak 
yaratmadık" (el-Enbiya 21/ 8) mealinde
ki ayeti SÖZ konusu görüşün doğrulu
ğuna delil olarak gösterir (Usanü'l- 'Arab, 
"csd" md.). Aynı kaynaklarda şahıs kav
ramının da "cisim" anlamına geldiği, an
cak cisim ilgili nesnenin hem bütünü hem 
de parçaları (ecza) için kullanılırken şah
sın sadece bütünü ifade ettiği belirtilir 
(Ragıb el-İsfahanT, "cisim" md.; Tacü' l
'aras, "csm" md.). 

"Ceset" anlamına gelen cirm başlan

gıçta cisim kavramı yerine kullanılmak
taydı. Nitekim Kindi eserlerinde her iki 
kelimeye de yer verm~kle birlikte felsefi 
terimierin tarifleri hakkındaki Hududü'l
eşya' ve rüsı1müha adlı eserinde cisim 
terimini almazken Seyyid Şerif el-Cürca
ni, aynı mahiyetteki et- Ta 'riiô.t'a mutlak 
olarak "cisim" anlamında cirm terimine 
yer vermemiş, aynı müellif semavr cisim
ler için "ecram - ı felekiyye", dünyevr ci
simler için de "ecsam-ı unsuriyye" ter
kiplerini kullanmıştır. Böylece İslam koz
molojisinde zamanla cismin ay altı ale
mindeki (dünya) maddi varlıklar, cirmin 
ise ay üstü alemindeki cismanf varlıklar 
için kullanıldığı görülmektedir (bk. CİRM). 

Hey'et ve zat gibi bazı kavramlar da 
varlığın cismanf, ruhani tarafın ı veya her 
iki yönünü birden ifade eder. Ancak hey' e
tin duyulur (mahsus) olanı anlatmak için 
kullanımı daha yaygındır (Ragıb el-isfa
hanT, "hey' et" md. ; et- Ta' rifat "~ati" md.; 
TehanevT, "~at" md.). Ayn (çoğulu a'yan) 
kelimesi ise diğer birçok anlamı yanın
da kelam ve felsefede "boşlukta kendi 
başına yer tutan, arazların taşıyıcısı olan 
madde" anlamında kullanılmıştır. Bilin
diği kadarıyla ilk defa Abdullah b. Mu
kaffa'ın, Aristo'nun kategorilerinden il
ki olan "ousia" (cevher) kavramını Arap
ça'ya "ayn" kelimesiyle çevirmesi üzeri
ne (bk. Harizmf, s. 86) İslam düşüncesi li
teratürüne giren bu kavram, sonraki dö
nemlerde filozoflar tarafından cisimler
deki süretin, kelamcılar tarafından da 
arazların taşıyıcısı olan madde yahut 
"cevher-i ferd" anlamında kullanılmıştır 
(bk. A YN). Nihayet cisimle münasebeti bu
lunan heyket (çoğulu heyaki]) kelimesi, 
tasawuf ve İşrakf felsefede daha ziya
de bir bütün olarak alemin ve gezegen
lerin cismani varlığına delalet eder. Bu
na göre insanın bedeni ruhun kalıbı ol
duğu gibi bütünüyle alem külli nefsin 
kalıbıdır. Bununla birlikte heykel kavra
mının tasawufta, ister dünyevi ister se
mavi olsun, ruh (nefis) sahibi her varlı

ğın cismi yahut bedeni için kullanıldığı 
da görülür. Nitekim Muhyiddin İbnü'I
Arabf heykeli "ruhun yönettiği ceset" (el

Fütahat, IX, 370). "ruhların hizmetkarı ve 
taşıyıcısı" (a.g.e., Vlll, 327) şeklinde tanı
tır ve "Kulun heykelinin aslı su ve top
raktır" (a.g.e., VI, 305) diyerek bu kavra
mın dünyevi cisimlere de delalet ettiği
ni belirtir. 

Modern literatürde beş duyu tarafın
dan algılanan bütün nesnelere cisim de
nir. Üç boyutluluk yani hacim ve kitle 
cismin temel özellikleridir. 

Cisim terimi filozoflar, Mu'tezile, Eş'a
rTier ve diğer mezhep mensubu düşünür
ler tarafından kendi varlık öğretilerine 
paralel olarak farklı şekillerde tanımlan
mıştır. Aristocu tabiat felsefesine göre 
cisim üç boyutlu, kesintisiz ve sürekli 
bölünebilen bir niceliktir (kemiyet). mad
de (heyOia ~ hyle) ve sOretten (form) mü
teşekkildir (Aristoteles, 1020a. 5-10) . Fa
kat tek başına madde ve süret soyut ve 
gayri cismanidir yani bir imkan duru
mundadır; bu sebeple bölünemez ve al
gılanamazlar. Buna karşılık cisim bun
ların ikisinin birleşmesinden meydana 
geldiği halde bölümlenebilir; zira çizgi, 
yüzey, mekan ve zamanın yanı sıra ci-


