
ÇARHNAME 

yan çarhacılar daha sonra ortadan kal
dırılmıştır. 
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XIII. yüzyıl mutasawıf- şairlerinden 

Ahmed Fakih'e ait 
dini - sufiyane m es nevi 

(bk. AHMED FAKİH). 

ÇARK 

(bk.ÇARH). 

ÇARMlH 

Hıristiyanların 

Hz. İsa için söz konusu ettikleri, 
tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanan 

bir idam şekli. 

_j 

_j 

_j 

"Dört çivi " anlamında Farsça bir ter
kip olup (çehar mlh ) biri yatay, öteki di
key iki ağacın oluşturduğu haç şeklin
deki darağacını ifade eder. Buna haç ve 
salib de denilmektedir. 

Suçluyu ellerinden ve ayaklarından bağ
lamak veya çivilemek suretiyle idam et
me şekli olan çarmıha germe olayı Ro
malılar'da yaygın olmakla birlikte daha 
önceleri Asurlular. Persler, Kartaca Feni-

Hosios Lukas Manastı rı Kilisesi'nde 
Bizans dönemine ait bir mozaikte 
·ça rmı hta isa· kompozisyonu . Atina 1 Yunanistan 
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kelileri, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafın
dan da uygulanmış, böylece halkın ibret 
alacağı, adaletin gücünün gösterileceği 
düşünülmüştür. Bu iş için önceleri sa
dece bir kazık kullanılıyor, mahküm bu
na bağlanıp ölüme terkediliyordu. Grek
ler ve Romalılar bunu değiştirerek suç
lu köleleri. esirleri, yabancıları. aşağı sı
nıftan kimseleri ve ayrıca iğrenç suçlar 
işleyenleri cezalandırmak için çarmıhı 

yaptılar. Bu tür cezalandırmada infaz ye
rinde bulunan kazığa bir tahta eklene
rek çarmıh tamamlanmış oluyordu: suç
lu tahtaya bağlanıyor, bazan kolları iki 
yana açılarak çarmıhın iki kanadına çi
vileniyordu. Romalılar ' da çarmıha ger
me olayı onur kırıcı bir idam şekli ola
rak kabul edildiği için devlete isyan eden
lerin dışında Roma vatandaşlarına uygu
lanmıyordu. Bu idam şeklinde genellik
le suçlu kırbaçlandıktan sonra idam ye
rine tahtasını taşımaya zorlanırdı. İşie
diği suç bir levha üzerine yazılarak boy
nuna asılır veya başkası tarafından önün
de taşınırdı. Daha sonra bu levha baş
kalarına ibret olması için çarmıha geri
lenin önüne tesbit edilirdi. Çarmıhlar şe
hir surları dışında kurulmakla beraber 
(ibraniler'e Mektup, 13 / ı 2) işlek yolla
ra. sık sık gidilen yerlere yakın olması
na özen gösterilirdi (Matta, 27 / 39, 55 ; 
Markos, 15/29, 35, 40 , Luka, 23 / 35, 48. 
49; Yuhanna, 19/ 20! 

Miladi 1. yüzyılda Romalılar yahudi esir
leri çarmıha germekteydiler. Tarihçi Jo
sephus bununla ilgili çok sayıda olaydan 
bahsetmektediL O dönemde idamlar 
için biri "T" şeklinde (daha sonra l arı "St. 
Anthony haçı" denilmi ştir). diğeri eşit ol
mayan kollardan meydana gelen (daha 
sonra "Latin haçı" adını a l mıştır) iki tip 
çarmıh kurulmaktaydı. Hıristiyan inan
cına göre Hz. Isa bu ikinci tip çarmıha 
gerilmiş ve başından çivilenmiştir (Mar
kos, ı 5/ 26). Roma imparatorluğu'nda 
uygulanan çarmıha germe imparator 
Konstantin tarafından yasaklanmıştır. 

Menşei Babil'e dayanan haça Mısır ve 
Suriye'de de eski zamanlardan beri ta
zimde bulunulduğunu. hatta Budistler'in 
haça saygı gösterdiklerini ve miladi ta
rihin başlangıcına doğru putperestlerin 
bazı ayinlerinde alınlarına haç işareti 

yaptıklarını belirterek aslında haçın Hı
ristiyanlık' la ilgisinin bulunmadığını ve 
bir putperest adeti olduğunu ileri süren
ler de vardır. Bunların iddiasına göre hı
ristiyan kutsal kitabında (Resu.llerin i şle

ri. 5/ 30, 10/ 391 Isa Mesih'in bir ağaç üze
rinde öldüğü bildirilmektedir. İlk olarak 

Yunanca yazılan Yeni Ahid ' in yukarıda 
belirtilen yerlerinde " ağaç" anlamındaki 

Yunanca ksulon kelimesi kullanılmak

tadır. Bu kelime ve bazı tercümelerde 
geçen stavros kelimesi haça delalet et
memektedir. Meşhur Yunan şairi Ho
meros stavrosu "alelade bir sırık. direk 
veya tek bir odun parçası" anlamında 

kullanır ve kelime haç şeklini alan iki 
ağaç parçasını ifade etmez. Dolayısıyla 
Isa Mesih'in idamı düz bir direk üzerin
de gerçekleşmiştir. 

Hıristiyanlar çarmıhın şeklini tartışır

ken İslamiyet çarmıha gerilenin Hz. Isa 
olmadığını belirtmektedir (en-Nisa 4/ 
157 ; ayrıca bk.ISA I 

Hıristiyan sanatında Isa Mesih'in çar
mıha gerilmesinin tasvirleri V. yüzyılda 
başlamıştır. Tasvirlerin bu dönemden 
itibaren ortaya çıkmasında . o zamana 
kadar bu konuda çeşitli yorumların ge
liştirilmesi ve konsillerde bununla ilgili 
karar lar alınarak kilisenin tavrının belir
lenmesi etkili olmuştur (ayr ı ca bk. HAÇ) 
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çARPERDİ 

( ... P~-ı!_;~) 

Ebü'I-Mekarim Fahrüddln Ahmed 
b. ei-Hasen b. Yusuf 

(ö. 746 / 1346) 

Şafii fakihi ve dil alimi. 
_j 

664 ( 1265) yılında doğdu. Arran yö
resinde bir yerleşim merkezi olan Çar
perd'e (Carberd) nisbetle anılmakta olup 
muhtemelen burada doğmuştur. Daha 
sonra Tebriz'e yerleşti. burada ilim tah
sil etti ve ömrünün sonuna kadar ders 
okutmakla meşgul oldu. 

Uzun süre yanında kaldığı Kadi Bey
zavi ve Nizameddin et-Tüsi gibi alimler
den ders alan Çarperdf. Şafii fıkhı ya
nında akli ilimlerle diğer dini ilimleri de 
okudu; fıkıh . sarf ve na hiv ilimlerinde 
derin bilgi sahibi oldu. Nüreddin Ferec 
b. Muhammed ei-Erdebflf ve Muhammed 
b. Abdürrahim el- Meylani gibi alimler 
kendisinden ders aldı; Adudüddin el- İci 
ile de bazı konularda tartışmaları oldu 
(Sübki. X. 47-79) Ramazan 746'da (Ocak 
1346) Tebriz'de vefat etti. 


