
görüşlerinden etkilenmekle birlikte Ebü'I
Hüzeyl ei-AIIaf ' ı tenkit ettiği için zaman 
zaman onu yermiştir lel-intişar, s. 82). 

Kadi Abdülcebbar da Ca'fer'in görüşle
rini tenkit edenlerdendir (bk. Şerhu 'I - UşıJ 

Ii'/-~amse, s. 634). 

Ca'fer b. Harb'in fıkıh ve dinler tarihi
ne dair kendine has bazı görüşleri bu
lunduğu nakledilirse de (Malati. s. 38) 

kaynaklarda bu görüşlerine dair bilgi 
mevcut değildir. Onun ve Ca'fer b. Mü
beşşir'in görüşlerini benimseyenlere Ca'
feriyye adı verilmiş, fakat sonraki devir
lerde müntesipleri bulunmadığı için bu 
fırkanın sadece onun talebelerinden iba
ret olduğu ileri sürülmüştür. 

Ca'fer b. Harb'in. kaynaklarda kendi
sine atfedilen, ancak hiçbiri günümüze 
ulaşmayan eserleri şunlardır : Müteşa

bihü'l -Kur.,an, el-İstik~a. el-Uşill, el
Mesa'il fi'n-na<im, Tevbfbu Ebi'l-Hü
zeyl (son iki eserde Ebü 'I-Hüzeyl el-Al
l a f'ın görüş l e rini tenkit etm i ştir). Fi Tek
firi'n-Na?zam (cevher teorisini kabul et
meyen Nazzam ' ı tekfir amacıyla yazılmış
tır) . Bunların dışında er -Red <alU a~l)a
bi't-taba""ic, el-lial), el-Müsterşid, el 
Müte<alJim, ed-Diyane de ona nisbet 
edilen eserlerdir. 
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CA'FER el-HULDİ 
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( ._ç.ıJ.,;.ll _,.w:. ) 

Ebu Muhammed Ca'fer b. Muhammed 
b. Nusayr ei -Huld! ei-Hawas 

(ö. 348/ 959) 

ilk sufilerin 
menkıbelerini toplayıp yazması 

ve rivayet etmesiyle tanınan 

L 
mutasavvıf. 

_j 

252 (866) yılında Bağdat'ın Huld ma
hallesinde doğdu. İlk tahsilinden sonra 
hadis ilmiyle meşgul oldu. Geçimini te
min etmek için hasırcılık yaptı. Daha son
ra tasawufa ilgi duydu. Çağdaşları Cü
neyd-i Bağdadi, Amr b. Osman el-Mek
ki ve İbrahim el-Hawas'tan faydalandı. 
Hayr en-Nessac. Ebü'I-Hüseyin en-Nüri, 
Ruveym b. Ahmed, Semnün b. Hamza. 
Muhib, Ebü Muhammed el-Ceriri. Ebü'l
Kasım en-Nisabüri ile sohbet etti. Ebü'l
Hüseyin el-Alevi ile Ebü'I-Abbas en-Ni
havendi en meşhur müridleridir. Huldi'
nin tasawuf tarihi açısından dikkati çe
ken yönü, süfilerle ilgili menkıbeleri ve 
bu menkıbeleri ihtiva eden eserleri topla
masıdır. NeteMt Tercümesi'nde ls. 268) 
verilen bilgiye göre onun konuyla ilgili 
200. Hace Abdullah-ı Herevi'ye göre ise 
130 eseri vardı ve 2000 süfinin adını bil
mekteydi ITaba~iıt, s. 496) . Zehebi de 
Huldi'nin istinsah ettiği bazı risalelere 
sahip olduğunu söyler (Aclamü'n-nübela', 

XV, 560). Fuat Sezgin Ca'fer ei-Huldi'nin 
l:fikôyatü'l-meşayilJ, el-Feva'id ve'z
zühd ve'r-re~ii"ik, Risale fi't-taşavvuf 
ve el-Mihne adlı dört eserini kaydeder 
(GAS, ı. 66ı ı. Kaynaklarda. bazı eserleri
ni kibir ve benlik tuzağına düşmernek 
için başka kimselere nisbet ettiğine dair 
bilgiler de vardır ( Ebü Nuaym, X, 38 ı ı. 

Attar·ın verdiği bilgiye göre Huldi rüya
sında Hz. Peygamber'i görmüş ve ona. 
"Tasawuf nedir?" diye sormuş, Hz. Pey
gamber bu soruya, " iddiaları terk ve gö
nüldeki manaları gizli tutmaktır" şek

linde cevap vermiştir. 

Huldi'ye göre kişiyi yetiştiren himmet
tir. mücahede değildir. Fütüweti "nefsi 
hakir görmek ve müslümanlara saygı 

duymak" şeklinde tarif eden Ca'fer el 
Huldi tevekkülü de "kalbin varlık ve yok
lukta aynı hal üzere kalmasıdır" şeklin
de tarif etmiştir 1 Hücvlri, s. ı 97 ; Herevi, 
s. 496) "Dünyada dikkate değer üç mu
tasawıf vardır : işaretleriyle Ebü Bekir 
eş-Şibli, tasawufi nükteleriyle Mürtaiş, 
menkıbeleriyle Ca 'fer el-Huldi" IHerevi. 

CAFER iYANi 

s. 496) sözü Huldi'nin dönemindeki şöh
retine işaret etmektedir. 

Pek çok defa hacca giden Huldi dok
san üç yaşında Bağdat'ta vefat etti. Şü
nüziye Mezarlığı 'nda Cüneyd ile Seri es
Sakati'nin yanına defnedildi. 
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XVI. yüzyıl sonları ile 
XVII. yüzyıl başlarında yaşayan 

ve çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan 
Osmanlı müellifi. 

_j · 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin ola
rak bilinmemektedir. Hakkında bilinen
ler. eserlerinden çıkarılan karışık bilgi
lere dayanır. Bunlardan anlaşıldığına gö
re 1 587'de Budin'de. daha sonra da va
tanı olarak kabul ettiği Peçuy'da (Pecs) 

kadı naibliği yaptı ve 1 591 -1 592 yılla

rında burada bulundu. Ardından meş
hur KanUe kahramanı Tiryaki Hasan Pa
şa'nın yanında divan başdefterdan oldu. 
Budin beylerbeyiliği. maliye tezkirecili
ği ve tezkire eminliği vazifelerinde iken 
istanbul'a gitti. Orada kendisine Rumeli 
eyaleti defter eminliği görevi verildi ve 
16 Ramazan 1001 ( 16 Haziran 1593) ta
rihinde Budin beylerbeyi olan Koca Si
nan Paşazade Mehmed Paşa ' nın maiye
tinde Bosna'ya gitti. Aynı yılın ağustos 
ayında Sıska Kalesi 'nin keşfiyle görev
lendirildi. daha sonra da bu kalenin fet
hine şahit oldu. 

1 002'de ( 1593-94) Rumeli eyaleti def
ter emini olarak Sadrazam Koca Sinan 
Paşa'nın Yanıkkale'yi fethinde bulunan 
Cafer iyani'ye, seferin sonunda hizmeti
ne karşılık olmak üzere vazifesine ilave
ten divan müteferrikalığı verildi. 1 595'-
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