cuzcANI, Ebü ishak
Cuzcan daha sonra Cengiz Han ve Timur
istila edildi, buna rağmen bölgenin birçok şehri ayakta kalabildL Cuzcan Yeniçağ'da Özbekler'in eline geçti.
Ancak bunlar da özellikle Türkmenler'in
saldırılarına maruz kaldılar. Nihayet Afgan Hükümdan Dost Muhammed döneminde (ı 819- ı 863) Cuzcan 'ın bütün şehir
leri Afganistan Türkistanı'na ilhak edildi. Bunlar içinde sadece Meymene Hanlığı yarı bağımsızlıgını bir süre daha koruyabildi.
Cuzcan ·dan yetişmiş meşhur kişiler
arasında Ebü İshak el-Cuzcanf, Ebu Bekir el-Cuzcanf, Ebü Ali el-Cuzcanr. Ebu
Süleyman el-Cuzcanf ve Minhac-ı Sirac
el-Cuzcanf sayılabilir.
tarafından
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nf hayatın selametini ilk nesil bilginlerine uymakta ve bid'atlardan sakınmak
ta gören Cuzcanı halka karşı iyi. nefse
karşı kötü zan beslemenin gereğine işa
ret eden süfTierden biridir. Allah'a giden yollar konusunda kendisine sorulan
bir soruyu. "O'na giden yollar çoktur, fakat bunların en doğrusu ve şüpheden
en uzak olanı davranış ve niyet olarak
sünnete tabi olmaktır" şeklinde cevaplaması ve, "Ona -Hz. Peygamber'e- uyarsanız hidayete erersiniz" (en-Nür 24 / 54)
mealindeki ayeti okuması onun sünnete bağlılığını göstermektedir.
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Hasen b. Al! el-Cuzcanl
(ö. III/IX. yüzyıl)

İlk devir sufilerinden.

cOzcANi, Ebô Bekir

ı

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tasawufi terbiyesini Hakfm et-Tirmizi ile
Muhammed b. Fazi el-Belhf'nin yanında
tamamladı. Ebu Bekir el - Verrak'ın (ö.
280/ 893) arkadaşı ve Abdullah b. Muhammed er- Razi'nin şeyhidir. Tabakat
kitaplarında, fütüwet ehlinden melamfmeşrep bir sufi olan Cüzcanf'nin tasavvuff hayat ve düşünce ile ilgili eserler
yazdığı kaydedilmekteyse de bu eserlerinin isimlerinden bahsedilmemektedir.
Cuzcani'ye göre arif gönlüyle Allah'a,
bedeniyle halka hizmet eden kişidir. Keramet konusunda yüzyıllardan beri tasawuff çevrelerde söylenegelen, "Keramet sahibi olma. istikamet sahibi ol ; çünkü nefsin keramet sahibi olmanı isterken rabbin istikamette olmanı istemektedir" (Kuşeyri, s. 44 ı) sözü ona aittir. Di-
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Nesefi,

Tebşıratü'l·edille (nşr.

Claude Selame).
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Ebu Bekr Ahmed b . İshak
el-Ct1zcan1 el-Bağdad!

(III/ IX. yüzyıl)

Ebu İshak İbrahim b. Ya'küb
b . İshak es·Sa'd! el-Ct1zcanl
(ö. 259/873)

Hanefi fakihi
veEhi-i sünnet keiamcısı.

Hadis hafızı,
cerh ve ta' dil a limi.
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yıllarında Bağdat'ta bulunduğu sırada
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Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli
bilgi bulunmamakla birlikte nisbesi dikkate alınarak Cuzcan'da doğduğu söylenebilir. Hocalarından Ebu Süleyman elCüzcanf'nin (ö. 200/8 16), ömrünün son

cOzcANt, Ebu Ali

L
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ğu nakledilir. Talebelerinin kelam ilminde derinleşmesi de onun bu ilimdeki dirayetini gösterir.
Kaynaklarda Cuzcani'nin birçok eser
yazdığı belirtilirse de sadece üç tanesinin adı zikredilir. 1. el-Far}f. ve't-temyiz. İlahi sıfatiara dair olup özellikle zatf ve fiilf sıfatlar konusunu inceler. 2. Kitabü't- Tevf:ıid. 3. Kitô.bü't- Tevbe.

Cuzcani'nin de oraya gidip yerleştiği ve
bu sebeple Bağdadf diye de anıld ığı bilinmektedir. Cüzcanf ile birlikte Ebü Süleyman ei- Cüzcanf'nin derslerine devam
etmiş olan ve akranı olduğu anlaşılan.
ancak daha sonra kendisinin de öğren
cisi olan Ebü Nasr el-İyazf 260 (874) yı
lından sonra öldüğüne göre Cuzcani'nin
lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısında vefat ettiğini söylemek mümkündür.
Samaniler Hükümdan Nasr b. Ahmed
zamanında (864-892) Türkistan'da bir
savaş esnasında şehid düşen ve M es, eletü'ş-sıfô.t adlı bir eserin müellifi olduğu bilinen Ebü Nasr el-İyazf ile Ehl-i sünnet kelam mektebinin kurucularından
Ebü MansOr el-Matürfdf Cuzcani'nin en
meşhur öğrencileridir. İslami ilimierin
birçoğunda üstün seviyeye yükseldiği
kabul edilen Cuzcani'nin daha çok fıkıh
ve kelam ilimlerinde vukuf sahibi oldu-

L
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Horasan bölgesindeki Cuzcan'da doğ
du. Daha sonra Dımaşk'a giderek oraya
yerleşti. ilim tahsili için Mekke, Basra,
Remle, Mısır gibi yerleri dolaştı. Yezfd
b. Harün, Ebü Asım en-Nebfl, Haccac b.
Minhal, Affan b. Müslim ve Ahmed b.
Hanbel gibi alimlerden hadis rivayet etti. En çok Ahmed b. Hanbel'den faydalandi ve onun bazı fıkhf görüşlerini yazdı. Ahmed b. Hanbel de ona çok değer
vermiş ve onunla mektuplaşmıştır. Cuzcanı daha sonra Dımaşk'a döndü, burada Dımaşk hatibi diye ün yaptı ve meş 
hur bir muhaddis oldu. Kendisinden Ebü
Davüd, Tirmizi. Nesa!, Ebü Zür'a er-Razı. İbn Huzeyme, Ebü Hatim er-Razı ve
İbn Cerfr et- Taberi rivayette bulundular. Nesaf onun sika* olduğunu. Darekutnf de sika hadis hafızları arasında
yer aldığını söylemişlerdir. Zehebf onu
Yahya b. Main ve Ebü Hatim er - Razı gibi katı tenkitçilerden saymıştır. Diğer
taraftan İbn Hibban. Hz. Ali aleyhtarı olduğu ileri sürülen güvenilir muhaddis ve ·
tab if Harfz b. Osman' ın görüşlerini benimsediği için ona nisbetle kendisine Harfzf dendiğini, fakat mezhep propagan-
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cüzcANl, Ebu ishak
dası yapmadığını

ve dindarlığı ile tanın
söylemektedir. Cuzcani'nin Hz. Osman taraftarı olup Hz. Ali'nin aleyhinde
bulunan nasıbe *ye mensubiyetine dair
bu ithamın haklı olmadığı anlaşılmak
tadır. Onun Ahmed b. Hanbel ile olan
yakınlığı , mektuplaşmaları, İbn Hanbel'in
mektuplarını hadis rivayet ettiğ i minterden halka okuması da bunu göstermektedir. Aksi halde Hz. Ali ve Ehl-i beyt'e
beslediği sevgiyle tanınan ve el-Müsned'inde Hz. Ali 'nin faziletlerine geniş
yer veren Ahmed b. Hanbel 'in Cuzcani
ile ilgilenmesini açıklamak mümkün değildir. Ebu Hanife'yi eleştirmesi sebebiyle (bk. Afıvalü 'r- rical, s. 75) Zahid Kevserl'nin ona ve dolayısıyla İbn Ebu Hatim'e
yönelttiği tenkitterin de hissi olduğu anlaşılmaktadır (Te'nfbü 'l-fjatfb, s. 168).
Rivayetleri Ebu Oavüd, Tirmizi ve Nesal' nin sünenlerinde yer alan CGzcani,
259 yılı Zilkade başlarında (Eylü l 873) Oı
maşk'ta vefat etti.
Eserleri. Cuzcani'nin günümüze ulaşa
bilen eserleri şunlardır: 1. AJ:ıvalü 'r-ri
cal. Eser muhtelif kaynaklarda el- CerJ:ı
ve't-tac.dil ve Kitabü'ç!.-pu'aia' adlarıyla da geçmektedir. Bazı kaynaklarda
eş-Şecere ii al}vali'r-rical şeklinde zikredilmekteyse de (bk. Sezgin, I, I 35) eserin naşiri olan Subhi ei - Bedri es-Samerrai, Zahiriyye Kütüphanesi'ndeki (Hadis,
nr. 349) yegane nüshasının ikinci kısmı
üzerinde müstensih hattından başka bir
yazıyla yazılmış olan "eş-şecere" ibaresinin yanlış olarak kaydedildiği kanaatindedir. Al}vôlü'r-rical Beyrut'ta basılmış
tır (1405 1 ı 985) . Kitapta 388 ravi hakkın 
da kısa değerlendirmeler bulunmaktadır. 2. Emaratü'n -nübüvve. Eserden seçilmiş bir kısım Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mecmua, nr. 104, vr.
162•- I69•). 3. el-Ebôtfl. Hadis tenkidine
dair olan bu eserden seçilen küçük bir
bölüm de Zahiriyye Kütüphanesi'ndedir
(Umumi, nr. 548, vr. 97b_ıoo • ı .

cOzcANI, Ebô Süleyman
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Ebu Süleyman Musa b. Süleyman
ei -Cuzcan\' el - Bağdad\'
(ö. 200 / 816 [?] )
L

Hanefi fakihi.
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Belh'in Cuzcan bölgesinden olup Bağ
dat'ta yetişti. Ebu Yusuf ve Muhammed
b. Hasan eş-Şeybanfnin talebesi, Mualla b. Mansür'un ders arkadaşı idi. Hanefi mezhebinin temel kitaplarını bu hocalarından rivayet etti. Nitekim Şeybani'
nin el-Aşl (el-Mebsat) adlı eserinin nüshaları içinde en güvenilir olanı Cuzcani'nin rivayet etti ği nüshadır. Bu hocaların 
dan başka Abdullah b. Mübarek ve Amr
b. Cümey'den hadis rivayet eden Cuzcani'den Ebu Hatim er-Razi, Kadı Ahmed
b. Muhammed el-Birti, Bişr b. Musa eiEsedi ve Abdullah b. Hasan ei-Haşimi
gibi alimler rivayette bul u nmuşlardır.
Halife Me'mün'un kadılık teklifini, sinirli bir kişi olduğunu ve bundan dolayı kadılık yapmasının uygun olmayacağını ileri sürerek kabul etmedi. Cuzcani takva
sahibi, re'y yönü kuwetli bir fakihti. Ebu
Hatim er- Razi onun hakkında "sadOk"
ifadesini kullanır. Kur'an'ın mah!Gk olduğu görüşüne karşı çıkmış , hatta bu
görüşü benimseyenleri tekfir etmiştir.
200'de (816) veya daha sonraki bir tarihte vefat etti.
Eserleri. İbnü'n-Nedim Cuzcani'nin eseri bulunmadığını, sadece Muhammed
b. Hasan eş - Şeybani'nin kitaplarını rivayet ettiğini belirtirken diğer kaynaklarda es-Siyerü'ş - şagir, Kitabü'ş - Şalôt,
Kitabü'r-Rehn ve Nevadirü'l-ietava
adlı eserleri yazdığı kaydedilir. Serahsi el- Uşıll'ünde Cuzcani'nin Nevadirü'l-tetava 'sından bahseder {1, 34). Taberi de İlJtilafü'l-f~aM' da (mesela
bk. s. 25, 27, 33, 40, 44) Hanefiler'in görüşünü verirken çok defa bunu Cuzcani'nin Muhammed eş- Şeybani' den naklettiğine işaret eder ki bu nakilleri muhtemelen Nevadirü '1 - fetava ·dan yapmıştır (yazma nüshası için bk. Sezgin, I,
433). Katib Çelebi ona Kitabü'l - Ifiyel
adlı bir eser isnat etmekteyse de (Keş
fü'?· ?unan, Il, 1415) Cüzcani'nin, aynı adlı bir kitabın Şeybani tarafından yazıl 
dığı hususuna itiraz ederken ileri sürdüğü gerekçeler (bk. Serahsi, ei-Mebsat,
XXX, 209) dikkate alındığında kendisinin
böyle bir eser yazmış olması şüpheli görünmektedir.
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CÜZCANİ, Minhac- ı Sirac
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Ebu Amr Minhacüdd\'n Osman
b. Siraciddin Muhammed el-Cuzcan\'
(ö. 664 / 1266'dan sonra)
Ta bakat- ı Naşıri adlı

L

meşhur

eseriyle
olan tarihçi, alim ve edip.
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589'da (1193) Firüzkuh'ta doğdu . Daha çok Minhac-ı Sirac adıyla tanınır. İlim
ve edebiyatla meşgul bir aileye mensup
olan müellifin babası Siraceddin de o dönemin önde gelen alimlerindendi. Babasının Gurlu hü kümdarla rı Muizzüddin
Muhammed b. Sam ve Bahaeddin Sam
zamanında önemli devlet hizmetlerinde
bulunması sebebiyle aile fertleri de büyük itibar görüyorlardı. Cuzcani çocukluğunu Sultan Gıyaseddin Muhammed
b. Sam'ın kızı Mah-ı Mülk Hatun'un yanında sarayda geçirdi ve onun tarafın
dan yetiştirHdL 1225 yılında Nimruz' da
hüküm süren Melik Taceddin Yinal Tegin'e elçi olarak gönderildi. 1226'da Uc'da hüküm süren Emir Nasırüddin Kabace tarafından Hindistan'da kuru l muş en
eski eğitim müesseselerinden biri olan
Medrese-i Ffrüzi'nin rei sliğine tayin edildi. i 228 'de Oelhi Memlük Sultanı Şern
seddin İltutmış (i letmiş) Cüzcani'yi Oelhi'deki en yüksek hukuki ve dini müesseselerin başına getir di. Bütün devlet erkanı onun burada verdiği derslere devam
ederlerdi. Delhi Memlük Sultanı Muizzüddin Behram Şah tarafından kadılkudat
tayin edilen Cüzcani Oelhi'deki karışık
lıklardan rahatsız olarak 640'ta (124243) Bengal'deki Leknevti şehrine gitti.
Ancak orada umduğunu bulamadı ve iki
yıl sonra Delhi'ye geri döndü. Guvaliyar'da bir müddet kadılık yaptı ve daha sonra İltutmış ' ın oğlu Sultan ı. Nasırüddin
Mahmud Şah (ı 246- ı 266) adına yaptın!-

