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CA'FER b. MANSÜRÜ'l- YEMEN 

ı 

( .Jo:ll.;~.;r.~ ) 

Ebü 'l-Kasım Ca'fer b. ei-Hasen 
b. Ferah (Ferec) b. Havşeb 

(ö. 360/970 [?]) 

L 
Tanınmış İsmaili müellifi. 

_j 

266 (879) yılında imam Hüseyin b. Ah
med tarafından ismailiyye'yi yaymak 
maksadıyla Küfe'den Yemen'e gönderi
len. daha sonra bu hususta yaptığı ba
şarılı çalışmalardan dolayı "MansOrü'I
Yemen" unvanını alan ibn Havşeb'in oğlu 
olup Yemen'de doğmuştur (W . lva now'a 
göre ise ibn Havşeb'in torunu yahut toru
nunun oğlu olma lıdır , bk. /smai/i Literatu
re, s. 21 ı. Hüseyin b. Ahmed'in ölümün
den sonra oğlu Ubeydullah el-Mehdi, ibn 
Havşeb ·e bir mektup göndererek ken
disinin Ali neslinden gelen meşrO ismai
lf imamı olduğunu belirtmişti (286/ 899). 
Metni Ca'fer b. MansOrü'l- Yemen'in el
Feni'ii ve J:ıudıldü 'd-din adlı eserinde 
yer alan bu mektup üzerine ibn Havşeb 
yeni imama bağlandı ve onun hizmetin
de çalıştı. Vefat edince 1302 / 9ı4-ı5) ca·
fer dışındaki oğulları ismailiyye'den uzak
laştılar. Ca'fer babasından sonra. Yemen 
ismailf devletinin liderliğini üstlenen Ab
dullah b. Abbas eş-Şaverf ile anlaşama
yan ağabeyi Ebü'l- Hasan· ın davranış

larından huzursuz olduğu için Yemen'i 
terketti ve Tunus'taki Mehdiye'ye git
ti (322 / 9341 Bu sırada Ubeydullah el
Mehdi ölmüş, yerine oğlu Ka im- Biem
rillah imam olmuştu. Yeni imamdan bü
yük ilgi gören Ca'fer. çok geçmeden is
mailiyye'nin en büyük alim ve dai* lerin
den biri oldu; Fatımfler'in Mağrib'de Ha
rici EbO Yezfd en-Nükkarf ile mücadele
sinde aktif rol oynadı. Muiz- Lidfnillah 
zamanında "Seyyidü' l - ulema ve'l-fuka
ha" unvanı ile taltif edilerek malf ba
kımdan da desteklendi. Ca'fer'in 360 
(970) yılı civarında öldüğü tahmin edil
mektedir. 

Eserleri. Ca'fer b. MansOrü' l- Yemen 'in 
bir kısmı babası ibn Havşeb'e de nisbet 
edilen ve hemen hepsi ismailf akaidiy
le ilgili olan yirmi kadar eserinden bazı
ları şunlardır: 1. Kitabü 'l-Keşf. Kur'an 
ayetlerinin aşırı batıni yorumlara tabi 
tutulduğu bu eserde "et-Tın " Hasan. "ez
ZeytOn" Hüseyin. "Tür-i sfnfn" Hz. Pey
gamber ve "ei-Beledü'l-emfn" de Ali ola
rak te;vil edilmiştir. Eser R. Strothmann 
(London ve Bombay ı 9521 ve Mustafa Gii
lib ı Beyrut ı 9841 tarafından neşredil

miştir. 2. Sera ~irü'n- nutakii~ . 3. Esra-

rü'n-nutaka::ı. Hemen hemen aynı ko
nuları ele alan bu eserlerden ikincisi. il
kinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 
nüshası olarak görünmektedir. Her iki
sinde de Adem. N Oh. ibrahim. MOsa. isa. 
Muhammed ve Muhammed b. ismail gi
bi natık*ların te'villerine yer verilmiş, 
Esrôrü 'n- nutakii' da ise Ca'fer es- Sa
dık ' ın ölümünden s.onraki Şif fırkaları da 
ele alınmıştır. Eserin bu kısmının metni 
ve ingilizce tercümesi The Rise of the 
Fatimids içinde (s. 81- ıo6, 275-304) ya
yımlanmıştır. 4. eş -Şevôhid ve'l-beyan. 
Hz. Ali ile onun soyundan gelen imam
ların ve bunların tayin ettiği görevlile
rin faziletleri hakkında ayetlerden ve 
Kur'an ·daki peygamber kıssalarından 

delil gösteren bir eserdir. s. el -Ferô~iz 
ve ]Judıldü'd-din. Bazı kaynaklarda 
Te'vılü 'l-ferô:~ii adıyla da anılan eser 
YOsuf. Kehf ve NOr sOrelerinin batıni 

te 'villerini ve Ubeydullah ei-Mehdf'nin 
imam olduktan sonra Yemen'e gönder
diği mektubu ihtiva etmektedir. 6. er
Rida< fi'l- bôpn. Namaz, oruç. biatın ye
nilenmesi (tecdldü'l-bey'a). da'vet* hiye
rarşisi, imam. hüccet ve diğer mezhep 
görevlileri konularında yazılmış olan bu 
eser, diğer ismailf yazarların bahsetme
dikleri da'vet organizasyonu hakkında 

bilgi vermesi bakımından önem taşı

maktadır. 7. Te' vılü 'z -zekat. Eserde 
zekatın batını ve mistik yönü üzerin
de durulmaktadır. 8. Te'vılü sureti'n 
Nisil' (Risaletü Te•vili sureti'n-Nisa'; son 
beş eserin yazma nü sha l arı· için bk. Poono
wa la, s. 72 -7319. el-Feterôt ve'l-~ıranôt. 

el-Cefrü 'l -esved diye de adlandırılan ve 
Hz. Ali'den gelen gizli bilgileri ihtiva eden 
eserde. 524'te ( 1130) kaybolduğu iddia 
edilen Fatımf Halifesi Amir- Biahkamil
lah 'ın oğlu Tayyib'e atıflarda bulunulma
sı sebebiyle. kitabın Ca'fer b. MansOrü'I
Yemen'e ait olduğu konusunda şüphe
ler ileri sürülmüştür (bk lvanow. lsmaili 
Literature, s. 2ı 1 10. Te ' vilü'l-]Jurılfi'l

mu<ceme (bk. Poonowala. s. 731. 11. Si
retü İbn lfavşeb. Yazara aidiyeti şüp
heli olan bu risale idrfs imadüddin ta
rafından 'Uyı1nü'l-af1bôr'da kullanıl
mış ve Heinz Halm'ın yaptığı Almanca 
tercümesi Die weit des Orients'te (XII 
ıı 98 ıl. s. 107- ı 35)yayımlanmıştır. 12. el
cAlim ve'l -gulôm. ismailiyye'nin poc 
püler bir tarzda ele alınıp tanıtıldığı bu 
eserin de Ca'fer'e nisbeti şüphelidir !bk 
ı va now. lsmaili Literature, s. 22 ; Poono
wala. s. 74-751 . 13. Te'vılü emşali'l 

~ur"ôn. 14. el-İsmü'l-a·~am. 15. ~a
şô'id (eserlerin yazma nüsha l arı ve de
ğe rlend irilmeleri için bk. el-Mecdü '. s. 138-
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139, ı 87 - ı 88, ı90-1 9ı, 265-269 ; ı vanow, 

lsmaili Literature, s. 2 ı -22; Poonowala, s. 
70-75). 
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CA'FER b. MÜBEŞŞİR 

ı 

( ~ ıY._,.Ao:ı:..) 

Ebu Muhammed Ca'fer b. Mübeşşir 
b. Ahmed es-Sekafl ei -Kasab! 

(ö. 234/848-49) 

Bağdat ekolüne bağlı 

L 
Mu'tezile kelamcısı, fakih. 

_j 

Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça ye
tersizdir. Bağdat'ta doğdu ve ömrünün 
çoğunu burada geçirdi. Kelam ilmini EbO 
MOsa ei-Murdar'dan öğrendi. Haşviyye' 

nin ileri gelenlerinden biri olan kardeşi 
Hubeyş ve Cehmiyye'nin önemli alimle
rinden Bişr b. Gıyas ile münazaralarda 
bulundu. ikna kabiliyeti ve güzel hita-, 
beti sayesinde Zeydiyye'ye mensup olan 
Ane ( F ırat civa rında bir bölgel halkını Mu'
tezile mezhebine çevirdiği rivayet edilir. 
Darbımesellere konu olacak derecede za
hidane bir hayat yaşadı. Siyasetin dışın
da kalmayı tercih ederek Halife Vasik
Billah ile yakın adamı ibn Ebü Duad ' ın 
ısrarla yaptıklan kadılık tekliflerini ve 
gönderdikleri külliyetli miktardaki ik
ramları kabul etmedi. Bağdat'ta öldü. 
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Kaynaklar, yazdığı eserlerin isimlerin
den hareketle Ca'fer b. Mübeşşir'in tef
sir ve hadisle meşgul olduğunu nakle
derse de onun asıl meşhur olduğu saha 
kelam ve fıkıh ilimleridir. Kendisinden 
önceki Mu'tezile alimleri ahiret halleri
nin sadece nakille (sem') biİinebileceğini 
kabul etmelerine karşılık o aklın bu ko
nularda da hüküm verebileceğini savu
narak aklın itikad alanındaki sınır ve ye
tisini genişletmiştir. Kaynakların naklet
tiği bazı kelamf görüşleri şöyledir : Ruh 
bilinen cevherlerden ayrı türde bir cev
herdir. Allah bütün kainatı idare etmesi 
anlamında her yerdedir (Eş'arl, s. ı 57) 
İlahi irade insanı kötülük yapmaya ve in
kara zorlamaz: zira bir taraftan kötü
lük ve inkarı yasaklarken diğer taraftan 
kişiyi bunları yapmaya mecbur bırak

mak ilahi hikmete uygun düşmez. Bun
dan dolayı irade yöneldiği konuyu (mu
radı) gerektirici değildir. 

Ca'fer b. Mübeşşir de d iğer Mu'tezile 
çoğunluğu gibi rü'yetullah*ı inkar eder. 
Ona göre bazı sahabfler. Ehl-i sünnet 
alimlerince rü'yet için delil olarak gös
terilen ayetteki (el-Kıyame 75 / 23) nazar 
kelimesini "bakmak" manasma almayıp 
"ilahi rahmeti beklemek" tarzında te'vil 
etmişlerdir. bu te'vili yapanlardan biri 
de Hz. Ali'dir. Kur'an levh-i mahfOzda 
yaratılmıştır. Bir şey aynı anda iki yerde 
bulunamayacağı için sayfalardaki yazı
lar levh-i mahfOzdaki Kur ' an'ın hikaye 
edilişinden ibarettir. Kur'an'ı okuyuş (te
laffuz) okuyanın fiili olup onun tarafın
dan meydana getirilmiştir, yani mahiOk
tur. Kur'an cevher de araz da değildir. 
İnsanın fiil gücü (istitaat*) .fiile teşebbüs
ten önce ve fiil ile birlikte kendisinde 
mevcuttur. Peygamberler yanılma veya 
unutma yoluyla günah işieyebilirler ve 
yaptıklarından sorumlu olurlar. Bir arpa 
tanesinin dahi kasten çalınması büyük 
günah sayılır. Zira kasten işlenen her 
günah büyüktür ve onu işleyen fasıktır. 
mürnin adını taşıyamaz (Hayyat, s. 64; 
Eş'arl. s. 27 ı. 273) Hz. Ali ResOlullah't.an 
sonra insanların en faziletiisi olmakla 
birlikte Hz. EbO Bekir. Ömer ve Osman'ın 
hilafetleri meşrOdur; çünkü Hz. Peygam
ber Zatüsselasil Seriyyesi'nde ensar ve 
muhacirlerin faziletlileri dururken Amr 
b. As'ı kumandan tayin etmiştir. Cemel 
Savaşı'nda Ali haklı olmakla beraber ken
disine karşı çıkan Talha. Zübeyr ve Aişe 
tövbe ettikleri için kendilerinden teber
rl* edilemez. fakat Muaviye ve Amr b. 
As'tan teberrf etmek gerekir. 

Ca'fer b. Mübeşşir büyük çapta Naz
zam·ın tesiri altında kalmış. irade sıfatı 
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konusunda Bişr b. Mu'temir'e, Kur'an'a 
dair görüşlerinde İbn Keysan ei-Esamm·a. 
ulOhiyyet telakkisinde de Ebü' I- H üzey! 
el -Allaf'a katılmıştır. Onun büyük gü
nah hakkında yaptığı tarif Mu'tezile adı
na kaydedilen üç görüşten birini oluş
turmuştur. Ca'fer b. Mübeşşir halku'l
Kur'an* meselesinde Ehl-i sünnet'in 
görüşüne yaklaşmış, imarnet noktasın
da ise Zeydiyye'ye ait fikirleri savunmuş, 
bu sebeple görüşlerine uyanlar Ebü'l 
Hüseyin ei-Malatf tarafından bu mezhe
bin fırkaları arasında gösterilmiştir (et

Tenbih, s. 34). Kaynakların hemen hepsi 
Ca'fer b. Mübeşşir' in Bağdat Mu'tezile
si ileri gelenlerinden olduğunda ittifak 
ettiği halde Muhsin el-Emfn kendisini 
Şif bir alim olarak tanıtmaya çalışmıştır 
(A"yanü'ş·Şi'a, IV, 138). Onun bu tahmi
ni Ca'fer b. Mübeşşir'in Hz. Ali hakkın
daki görüşlerinden kaynaklanmış olma
lıdır. Ca'fer b. Mübeşşir'in yazdığı eser
lerin listesinden anlaşıldığına göre bilgi 
teorisinde Cahiz'i, iman-amel ilişkisinde 
İbn Şebfb'i ve yaratma konusunda Bur
gus·u tenkit etmiş, "lutuf" nazariyesini 
benimseyenleri reddetmiştir. 

Ca'fer b. Mübeşşir' in itikadf görüşle
rini benimseyenlere Ca'feriyye denilmiş
tir. Onun görüşlerine katılanların büyük 
bir yekün teşkil ettiği nakledilmekle be
raber bunların kimlerden ibaret olduğu 
hakkında fazla bilgi mevcut değildir. En 
meşhurları arasında Ebü' I- Hüseyin el
Hayyat. EbO Mücalid Ahmed b. Hüseyin 
el-Bağdadf ve EbO Ca 'fer Muhammed 
b. Abdullah el-İskaff sayılabilir tibnü'\
Murtaza, s. 85; Ahmed Emin, lll, 79). İb
nü'r-Ravendf. Kadf Abdülcebbar. Abdül~ 
kah ir ei-Bağdadf ve ŞahfOr b. Tahir el
İsferayfnf Ca'fer' in görüşlerini tenkit 
edenler arasında yer alır. 

Dikkat çekici bazı fıkhf görüşler ileri 
süren Ca'fer b. Mübeşşir'in bu alanda 
Zahirfler'in metoduna yakın bir anlayışa 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre 
fıkıh sahasında Kur'an ve Sünnet'in za
hirine ve icmaa uymak gerekir, re'y ve 
kıyasla hüküm vermek isabetli değildir. 
Ashabın şarap içene had cezası uygula
nacağı hususunda icma etmeleri hata
lıdır. Zira onlar bu konuda nassa değil 
kendi reylerine dayanmışlardır. Böylece 
Ca'fer bu meselede Haricfler'in Necedat 
fırkasıyla aynı görüşü paylaşmış bulun
maktadır. Yine ona göre üç türlü ülke 
vardır: Dar-ı lman. dar-ı küfr ve dar-ı fısk. 
Bu taksim dikkate alındığı takdirde Ab
bas! idaresi altındaki topraklar dar-ı fısk 
kavramına uygun düşmektedir. 

Eserleri. Ca'fer b. Mübeşşir'in kaynak
larda isimleri zikredilen, ancak hiçbiri 
günümüze kadar ulaşmayan eserleri şun
lardır: A) Ketama Dair Eserleri. Kitdbü'l
Ifikdye ve'l-ma}Jki, J\Jd AşJ:ıdbi'l-macd
rif •aJe'l-CdlJi?, el-lfücce <-ald ehli'l
bida~ Me 'dni'l-a!Jbdr ve şer]Juhd, <Ald 
AşJ:ıdbi'l-lutf, el-Emr bi'l-ma'n1f ve 'n 
nehy 'ani'l-münker, Na~:lu Kitabi İbn 
Şebib fi'l-ircd', el- Ya.!i:in ca1d Burğüs 
fi'l- ma!Jlı1~, Kitdbü 't- Tev}Jid cald es
ndti'l-Müşebbihe ve'l-Cehmiyye ve'r
Rdfi:ld, Ma'rifetü'l-l].ucec. B) Fıkıh ve 

Tefsire Dair Eserleri. el - Eşribe, es- Sü
nen ve'l-ahkdm, el-İctihdd, et-Tahd
re, Kitdbü'l~ljardc, el-İcmd' ma hüve, 
<Ald Aş!Jdbi'l-kıyds ve 'r-re'y, Kitdbü'd
Ddr, Kitdbü'l-A§ar el-kebir, en-NdsilJ 
ve'l- mensıli], 'Ald Aş!Jdbi'l-ha diş_. 
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cAFER PAŞA CAMii 

· Kıbrıs Girne'de 
XVI. yüzyıla ait cami. 

_j 

Ağa Cafer Paşa Camii adıyla da anılan 
yapı : Kıbrıs Beylerbeyi Cafer Paşa tara
fından XVI. yüzyıl sonunda yaptırılmış
tır. 1008 Muharreminde (Ağustos 1599) 
düzenlenen vakfiyesinde camiye Kıbrıs'-

Cafer 
Pa sa 

camii
Girne 1 

Kuzey 
Kıbrıs 

Türk 
Cumhuriyeti 


