
CA' FER b. MÜBEŞŞiR 

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 



Cafer Pasa Cam ii 'nin planı 

ta pek çok çiftlik, bahçe, tarla, zeytinlik, 
ev. ambar, ahır vb.nin vakfedildiği belir
tilir. Vakfıyeden , ayrıca Konya'daki mev
levihaneye de büyük ölçüde pay ayrılmış 
olduğu görülmektedir. 1974'ten önce 
EOKA tedhiş örgütünün elinde bulunan 
cami, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 
kurulan bir dernek, kısmen de Vakıflar 
ve Din İşleri Dairesi'nin yardımlarıyla ta
mir görerek (Eylül 1974 -Temmuz 1975) 
ibadete açılmıştır. 

Cafer Paşa Camii, Kıbrıs'ın Türk dev
rinde yapılmış belli başlı bütün camiler 
gibi dikdörtgen biçiminde enine uzanan 
bir mekandan ibarettir. İki sütuna da
yanan üç kemerli bir son cemaat yerini 
takip eden harimi, kıble duvarı istikame
tinde atılmış kemeriere oturan bir çatı 
ile örtülmüştür. Yine Kıbrıs camilerinin 
çoğunda görüldüğü gibi sol tarafta bir 
bölüm duvarla bölünerek esas mekan
dan ayrılmıştır. Son cemaat yerine biti
şik olan minare kesme taştan inşa edil
miş olup basit bir çıkmaya oturan şere
fesiyle sade bir mimariye sahiptir. 

Cafer Paşa'nın bu camiden başka Ma
gosa'da bir su yolu ile çeşme vakfettiği 
bilinmektedir. Ayrıca Magosa Kalesi için
deki bir hamam da (Kertikli Hamam) onun 
evkafındandır. 
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CAFER PAŞA TEKKESİ 

İstanbul Eyüp'te 
XVI. yüzyıla ait tekke. 

.J 

Kalenderhane caddesi üzerinde yer 
alan ve Kırimi Tekkesi adıyla da tanınan 
tekke. Vezir Cafer Paşa (ö 9951 1586-87) 
tarafından yaptırılan medrese ve türbe
den ibaret küçük bir külliye içinde yer 
almaktadır. Külliyenin halen iyi durum
da bulunan medresesi 1970'ten beri kız 
Kur'an kursu olarak kullanılmaktadır. 

Üzerinde bulunan şair Nihadi'ye ait 
kitabeden inşa tarihinin 993 ( 1585) ol
duğu anlaşılan türbede Cafer Paşa'nın 
aile fertleriyle birlikte kendisi ve oğlu 

İsfendiyar Bey'in mermerden sanduka
ları bulunmaktadır. Türbeye esas giri
şin sivri kemerli, günümüzde harap bir 
halde bulunan kitabeli bir kapı vasıta
sıyla sağlandığı anlaşılmaktadır. Hemen 
sol taraftaki medrese giriş kapısından 
ise türbenin yanındaki üstü açık bir ge
çide. oradan da dershane-mescid kısmı-

Cafer Paşa Türbes i'nin ayakta kalan duvarları ile arka plandaki medresenin görün üşü ve türbenin ki tabesi · Eyüp/istanbul 

CAFER PAŞA TEKKESi 

na geçilir. Türbe cephesi iki katlı olup 
bu cephe iki sıralı dörder pencere ile ha
reketlendirilmiştir. Üst pencereler sivri 
kemerli. alt pencereler ise dikdörtgen 
biçimli ve lokmalı demir şebekelidir. Cep
henin sağ tarafında aksı çarpık. kemer
li bir giriş daha vardır. Üstü açık olan bu 
bölümde halen mevcut ahşap küçük bir 
baraka dükkan olarak kullanılmaktadır. 

Tekke ilk kurulduğunda Halvetiyye ta
rikatına ait iken daha sonra Kadiriyye·
ye geçmiş. son dönemde Mehmed Salih 
Sırrı Efendi adlı bir kişi tarafından Sa'diy
ye Tekkesi'ne dönüştürülmüştür. Meşi
hat ihdas edilerek (vaz· - ı meşlhat) tekke
ye dönüştürülen bu tür türbelerde ol
duğu gibi tevhidhane türbe kısmından 
pencereli bir duvar veya bir parmaklıkla 
ayrılır. Gerek tekke listelerinde gerekse 
Mehmed Salih Sırrı Efendi'ye ait vakfi
ye özetinde Cafer Paşa Türbesi'nden ve 
Cafer Paşa Türbesi'nde bulunan bir hüc
reden bahsedildiğine göre tekke türbe 
bitişiğ i ndeki bir odadan ibaret olmalı
dır. 

Eyüp Haki Baba Kadiri Dergahı son 
şeyhi N azmi (Ceyhan) Efendi (ö ı 9901 ile 
Bedevi Dergahı son şeyhi İbrahim Efen
di'nin oğlu Hakkı Kırmızıtaçlı'dan elde 
edilen şifahi bilgilerden. son devirde ayin
lerin medresenin kubbeli dershane-mes
cidinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu du
rumda o yıllarda tevhidhanenin harap 
bulunduğunu söylemek mümkündür. 
Tekkenin son şeyhi. Eyüp- Bahariye Taş

lıburun Sa 'di Dergahı şeyhi Süleyman 
Efendi'nin halifelerinden müsikişinas Kı
rımlı Hacı Hafız Efendi· nin oğlu İ zzet 
Efendi'dir. 
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