
CÜO[ EFENDi, Trabzonlu 

9. Ta'lım-i Km1at (Trabzon 1328). Cüdf 
Efendi'nin bunlardan başka eğitim. din 
ve ahlak konularında yazdığı birçok ma
kale devrin gazete ve mecmualarında 

kalmıştır. 
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!il MusTAFA UzuN 

CUHA 
(~) 

Ebü'I-Gusn Düceyn b. Sabit 
el-Kilfl el -Fezar! 

(ö. II / VIII. yüzyılın ikinci yarısı ) 

Saflığı ile tanınan 
Arap fıkra kahramanı. 

_j 

Cevheri ve İbn Manzür "Cuha" kelime
sini özel isim kabul ederlerse de el -K ö. 
musü ']- muhit müellifi Fırüzabadf bunun 
Ebü'I-Gusn Düceyn b. Sabit'in lakabı ol
duğunu kaydetmekte. bu hususu diğer 
bazı kaynaklar da teyit etmektedir. Ba
zı rivayetlerde Cuha'nın adı Nüh veya Ab
dullah olarak da geçer. Hayatı ve ailesi 
hakkında fazla bilgi yoktur. ölüm tarihi 
de bilinmemektedir. Çeşitli rivayetlerden 
Cuha ' nın Fezare kabilesine mensup oldu
ğu ve 1-11. (VII-VIII. ) yüzyıllarda Küfe'de 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Babasının Kü
fe'nin tanınmış tüccarlarından olduğu ri
vayet edilir. Cuha bazı kaynaklara göre 
100 yıldan fazla ömür sürmüş ve Ebü 
Ca'fer ei-Mansür devrinde (753 -775) ve
fat etmiştir. Abbasf Devleti· nin kuru
luşunda önemli katkıları bulunan Ebü 
Müslim-i Horasanf ile de (ö 137 / 755) Kü
fe'de görüştüğü "emsal" kitaplarında 

yer almaktadır. Ayrıca 826'da ölen Ebü'I
Atahiye'nin divanında (s 488) ondan bah
setmesi, Cuha'nın bu tarihten önce ya
şadığını gösterir. Cuha henüz hayatta 
iken fıkraları meşhur olmuş ve zamanla 
bütün İslam alemine yayılmıştır. İbnü ' n
Nedfm, Cuha'nın fıkralarını ihtiva eden 
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Nevadiru Cufıa adında bir eserden bah
setmekteyse de (el-Fihris~ s. 375) bu eser 
günümüze ulaşmamıştır. 

Bazı müellifler Cuha ile, Basra'da ay
nı asırda yaşamış olan, aynı adı ve kün
yeyi taşıyan tabiinden bir hadis ravisini 
birbirine karıştırmaktadırlar. Hatta bu 
isim benzerliği yüzünden bazı kaynak
lar her iki şahsın aynı kişi olduğunu id
dia etmektedir. İbn Hacer ei-Askalanf 
Lisanü 'l-Mizan adlı eserinde (ll. 428) 
bu iddiaya yer verdikten sonra bunun 
doğru olmadığını, İbnü ' l- Mübarek. Ve
ki' ve Abdüssamed gibi dindar kişilerin 
böyle birinden hadis rivayet etmeyecek
lerini kaydetmektedir. İbn Hibban da Ki 
tabü'l-Mecruhin'de (1 , 294) Yerbü' ka
bilesine mensup olan Basralı raviden 
bahsederken, "Genç arkadaşlarımız onun 
Cuha olduğunu zannediyorlar. bu yanlış
tır" diyerek iki ayrı şahsiyetin mevcudi
yetine işaret etmektedir. 

Araplar Nasreddin Hoca'ya da "Cuha " 
lakabını vermekte. bu yüzden de çok de
fa bu iki fıkra kahramanının hayatları , 

şahsiyetleri ve fıkraları birbirine karıştı
rılmaktadır. Hatta her ikisinin aynı kişi 

olduğunu ileri sürenler bulunduğu gibi 
ikisini de inkar ederek Anadolu'da ve 
Irak'ta bu adla gerçek kişilerin yaşama
dığını ve bunların hayaif birer kahraman 
olduğunu iddia edenler de vardır. Ancak 
bu iki şahsiyetin hayatları ve fıkraları 

incelendiğinde, fıkra kahramanı olmanın 

ötesinde aralarında bir benzerlik bulun
madığı görülür. Zira Nasreddin Hoca da
ima hikmetli sözler söyleyen. alim, filo
zof. çok zeki ve hazırcevap bir kişi ola
rak karşımıza çıkarken Cuha saf ve ah
mak bir tipi canlandırmaktadır. Nitekim 
Mısırlı yazar Hasan Hüsni Ahmed de Nas
reddin Hoca'nın fıkralarını topladığı Ne
vadiru Cufıa adlı eserinin mukaddime
sinde birçoklarının alim ve filozof Türk 
Cuha ile ahmak Arap Cuha'yı birbirine 
karıştırdıkianna dikkat çeker. Cuha'nın 
saflığı ve ahmaklığı darbımesel haline 
gelmiş , fıkralarından bir kısmı Arap ata
sözlerine dair emsal kitaplarında yer al
mıştır. 

Batı dünyasında şarkiyatçılık hareke
tinin başlaması sırasında Arap ve Türk 
edebiyatları ile uğraşan Batılılar XIX. yüz
yılın sonlarında Cuha 'yı ve Araplar ara
sında Cuha olarak bilinen Nasreddin Ho
ca 'yı aynı zamanda tanıdılar ve Araplar'ın 
Cuha ' sı ile Nasreddin Hoca'yı birbirine 
karıştırdılar. Nitekim Albert Ades ile Al
bert Josipovic hem Cuha'ya hem de Nas
reddin Hoca'ya isnat edilen fıkraları der
leyerekLe livre de Goha le simple adıy-

la Fransızca 'ya çevirip yayımlamış (Paris 
1916). bu Fransızca derleme Goha the 
Fool adıyla İngilizce 'ye de tercüme edi
lerek neşredilmiştir. Leonide Soloviyev 
1938'de yine aynı mahiyette Rusça bir 
fıkralar kitabı yayımlamış, aynı yıl She
bunina bunu Rusça· dan İngilizce 'ye çe
virerek neşretmiştir. 
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CU HFE 
(~1) 

Hac veya umre maksadıyla 
Mısır ve Suriye tarafından 

Mekke'ye gelenlerin 
ihrama girdikleri mikat yeri. 

_j 

Asıl adı Mehyea ' dır. Amalika tarafın
dan yurtlarından uzaklaştırılan Beni Akfl 
kabilesi buraya yerleşmişti. Bir gece ma
ruz kaldıkları sel çadırları ve hayvanları 

Cuhfe 

38' 40' 42' 



sürükleyip götürdüğü için buraya Cuhfe 
(kuyu veya havuz dibinde kalan küçük su 
birikintisi) adını vermişler ve köy bu ad
la meşhur olmuştur. 

Eskiden Suriye karayolunu tercih ede
rek Medine-i Münewere'ye uğramadan 
doğruca Mekke-i Mükerreme'ye giden
ler Kızıldeniz sahiline 9 km. mesafedeki 
Cuhfe'de, Medine'ye uğrayanlar ise Zül
huleyfe'de ihrama girerlerdi. Zamanla 
Cuhfe terkedilmiş ve mikat yeri olarak 
Kızıldeniz kıyısındaki Rabiğ daha çok kul
lanılır olmuştur. Yaküt ei-Hamevi, o dö
nemde bir cuma camiinin bulunduğu 

Cuhfe 'nin XIII. yüzyılda harap bir yer ol
duğunu, Mekke'den Medine'ye gidenle
rin üç dört menzil sonra buraya ulaşa
bildiğini, Medine'ye 6, Car'a ise 3 menzil 
uzaklıkta olduğunu söyler. Cuhfe'de es
kiden hacıların barındığı kalede bugün 
evler ve bir çarşı bulunmaktadır. Cuh
fe'nin girişinde Asr-ı saadet'ten kalma 
Mescidü Azver, çıkışında ise Mescidü'l
eimme vardır. Bunlar günümüze kadar 
birkaç defa tamir görmüştür. 

Bugün Medine-Mekke ve Cidde-Mek
ke otoyollarla birbirlerine bağlandığı için 
Rabiğ ve Cuhfe gibi eski yerleşim mer
kezleri önemlerini kaybetmişlerdir. 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

CÜIYYE 
(~_,::di) 

İlk devirlerde Şam bölgesindeki 
sıltilere verilen laka p. 

_j 

İlk süfllerden bazıları , "İnsana gücünü 
koruyabileceği birkaç lokma yeterlidir" 
(İbn Mace, "Et'ime", 50) mealindeki ha
dise dayanarak az yemeyi ve aç kalma
yı (Ar. cü') dini ve manevi hayat için bir 
esas haline getirmişler ve gıda madde
lerinden asgari ölçüde faydalanmışlar
dır. Özellikle Şam (Suriye) bölgesinde ya
şayan süfiler aç kalmaya ayrı bir önem 
verdiklerinden "Cüıyye· diye anılmışlar
dır. Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Şıfatü'ş -şaf-

ve adlı eserinin Şam süfilerine ayrılan 
bölümünde tabiinden Amr b. Esved es
Süküni'nin asla karnını doyurmadığını. 

Halid b. Ma'dan ei-Kilai ile Ebü Bekir b. 
Abdullah ei-Gassanrnin oruçlu olarak öl
düklerini, Ebü'I - Kasım ei -Cüi'nin ise, "Al
lah beni açlığa karşı güçlendirdi" dediği 
için "ei-Cüi" lakabını aldığını belirtir ve 
Suriyeli ünlü süfi Ebü Süleyman ed-Da
ranrnin, "Dünyanın anahtarı tokluk, ahi
retinki açlıktır" dediğini kaydeder. 

Bayezid-i Bistamrnin marifete aç ka
rın ve çıplak bedenle ulaştığını, Cüneyd-i 
Bağdadi'nin tasawufu lafta değil açlık 
ve mücahede ile elde ettiğini belirtme
sinden de anlaşılacağı üzere az uyumak 
ve az konuşmak gibi açlık da mücahe
de ve riyazetin esaslarındandı r. 
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~ HASAN KAMİL YıLMAZ 

CU'L 

(bk. CUALE). 

cullAH 
( .~) 

Osmanlılar döneminde 
dokumaetiılda uğraşan esnafa 

verilen genel ad. 

_j 

ı 

_j 

Farsça "ören, dokuyan" anlamındaki 
cülah veya cullah ( ·~ • ·~.J>." ) kelime
si, Türkler arasında yaygın olarak çulha 
(bazan bozuk şekliyle çulfal şeklinde söy
lenir. Bu adlandırmayla Osmanlılar'da 

genellikle pamuklu dokuyan dokumacı
lar kastedilmiştir. Cullahlık, hemen her 
Osmanlı şehir ve kasabasının temel ik
tisadi faaliyetini oluşturan zenaat kolla
rının en önde gelenlerinden biri olarak 
dikkati çeker. Ancak sadece şehir ve ka
sa balarda esnaf birlikleri şeklinde teş
kilatianmış olanlar değil ferdi olarak şe
hir, kasaba veya köylerde bu faaliyeti ic
ra edenler için de cullah tabiri kullanıl
mıştır. Nitekim "Fatih Kanunnamesi"n
de (Barkan, s. 392) köylerde dokumacılık 
yapan cullahdan yılda üç hizmet karşılı
ğı 3 akçe alınması ve başka bir şey is
tenmemesi hükmü yer almaktaydı. 

Pamuklu dokumacıları, pamuğun bol 
miktarda yetiştirildiği bölgelerin mer-

CULLAH 

kezlerinde veya ulaşım imkanlarına sa
hip ticari faaliyetin yoğun olduğu şehir

lerde oldukça kalabalık gruplar halinde 
toplanmış bulunuyorlardı. Orta Anado
lu'da işlek bir ticari yol kavşağında bu
lunan Tokat'ta XV. yüzyılın ortalarında 
en kalabalık meslek grubunu 306 kişiy
le cullahlar teşkil ediyordu. Burada üre
tilen kaba ve ince pamuklular, dayanık
lılığı yanında ucuzluğu dolayısıyla sade
ce iç pazarda değil dış pazarda da rağ
bet görüyor, Avrupa 'ya ve hatta Rusya 
steplerine dahi yollanıyordu. iç ve Batı 
Anadolu'da önemli pamuk üretim bölge
leri olan Isparta, Burdur, Denizli, Konya, 
Ankara, Manisa, Akhisar, Bergama ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-. 
de Mardin, Diyarbekir, Urfa, Adana · gibi 
şehirlerde pamuklu dokumacılığı yaygın 
bir şekilde yapılıyordu. Hatta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 'ya ait sancak ka
nunnamelerinde cullah veya çulhalar
dan, pazara getirdikleri bezler karşılığı 
ne kadar vergi alıoacağına dair kayıtlar 
yer almaktaydı. Nitekim Erzincan, Ke
mah, Diyarbekir, Mardin, Siverek. Arap
kir gibi merkezlerde cullahlardan ve cul
lah çukuru veya kuyusu denilen tezgah
lardan ya belli oranda bir vergi alındığı
nın veya daha önce uygulandığı halde 
"bid'at" olduğu gerekçesiyle bu verginin 
kaldırıldığının belirtilmesi, dokumacılığın 
iktisadi hayattaki yerinin ve ticari değe
rinin bir işaretidir. Sadece bu bölgeler
de rastlanan cullah çukuru veya kuyusu 
tabiri ise dokuma tezgahının yanında 
çalışan dokumacının içine girdiği oyuk 
yer, dolayısıyla tezgah için kullanılmıştır 
ve muhtemelen saf dokumacılığıyla ilgi
lidir. Nitekim Mardin sancağı kanunna
mesinde saf işleyeniere de cullah den
diği ve cullah çukuru denilen tezgahla
rın bulunduğu yerlerden her kuyu başı
na yılda 24 akçe alındığı, ancak bunun 
uygun görülmeyerek kaldırıldığı belirtil
mektedir. Kemah, Urfa. Siverek, Arap
kir ve Ergani'de de cullah kuyularından 
ve dükkaniarından kuyu hakkı adı altın
da, muhtemelen daha önceki Memlük 
ve Akkoyunlu idaresi zamanından kalan 
bir vergi mevcudiyetini koruyordu. Ayrı
ca Rumeli topraklarında Bosna bölge
sinde ve Mısır ' da da dokumacılık baş
ta gelen meslek dalları arasında bulun
maktaydı. 

Üretim faaliyetinin yapıldığı şehir ve 
kasabada bir esnaf birliği şeklinde teş
kilatianmış olan ve idareci kadroları 

arasında yiğitbaşı, ahi baba, ehl-i hibre 
bulunan cullahlar dışarıdan hazır iplik 
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