
cüzcANl, Ebu ishak 

dası yapmadığını ve dindarlığı ile tanın
dığını söylemektedir. Cuzcani'nin Hz. Os
man 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 ettiği minter
den halka okuması da bunu göstermek
tedir. Aksi halde Hz. Ali ve Ehl-i beyt'e 
beslediği sevgiyle tanınan ve el-Müs
ned'inde Hz. Ali 'nin faziletlerine geniş 
yer veren Ahmed b. Hanbel 'in Cuzcan i 
ile ilgilenmesini açıklamak mümkün de
ğildir. Ebu Hanife'yi eleştirmesi sebebiy
le (bk. Afıvalü 'r- rical, s. 75) Zahid Kevse
rl'nin ona ve dolayısıyla İbn Ebu Hatim'e 
yönelttiği tenkitterin de hissi olduğu an
laşılmaktadır (Te'nfbü 'l-fjatfb, s. 168). 

Rivayetleri Ebu Oavüd, Tirmizi ve Ne
sal' nin sünenlerinde yer alan CGzcani, 
259 yılı Zilkade başlarında (Eylül 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' adla
rıyla da geçmektedir. Bazı kaynaklarda 
eş-Şecere ii al}vali'r-rical şeklinde zik
redilmekteyse de (bk. Sezgin, I, I 35) ese
rin naşiri olan Subhi ei -Bedri es-Samer
rai, Zahiriyye Kütüphanesi'ndeki (Hadis, 
nr. 349) yegane nüshasının ikinci kısmı 
üzerinde müstensih hattından başka bir 
yazıyla yazılmış olan "eş-şecere" ibare
sinin yanlış olarak kaydedildiği kanaatin
dedir. Al}vôlü'r-rical Beyrut'ta basılmış
tır (1405 1 ı 985) . Kitapta 388 ravi hakkın

da kısa değerlendirmeler bulunmakta
dır. 2. Emaratü'n -nübüvve. Eserden se
çilmiş bir kısım Zahiriyye Kütüphanesi'n
de 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 . 
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cOzcANI, Ebô Süleyman 
( ı)~_»::.JI .:ıl.._:L Y.f ) 

Ebu Süleyman Musa b. Süleyman 
ei -Cuzcan\' el - Bağdad\' 

(ö. 200 / 816 [?] ) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Belh'in Cuzcan bölgesinden olup Bağ
dat'ta yetişti. Ebu Yusuf ve Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybanfnin talebesi, Mual
la b. Mansür'un ders arkadaşı idi. Hane
fi mezhebinin temel kitaplarını bu hoca
larından rivayet etti. Nitekim Şeybani'
nin el-Aşl (el-Mebsat) adlı eserinin nüs
haları içinde en güvenilir olanı Cuzcani'
nin rivayet ettiği nüshadır. Bu hocaların

dan başka Abdullah b. Mübarek ve Amr 
b. Cümey'den hadis rivayet eden Cuzca
ni'den Ebu Hatim er-Razi, Kadı Ahmed 
b. Muhammed el-Birti, Bişr b. Musa ei
Esedi ve Abdullah b. Hasan ei-Haşimi 
gibi alimler rivayette bulunmuşlardır. 

Halife Me'mün'un kadılık teklifini, sinir
li bir kişi olduğunu ve bundan dolayı ka
dılık yapmasının uygun olmayacağını ile
ri 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 ol
duğu görüşüne karşı çıkmış, hatta bu 
görüşü benimseyenleri tekfir etmiştir. 

200'de (816) veya daha sonraki bir ta
rihte vefat etti. 

Eserleri. İbnü'n-Nedim Cuzcani'nin ese
ri bulunmadığını, sadece Muhammed 
b. Hasan eş - Şeybani'nin kitaplarını riva
yet ettiğini belirtirken diğer kaynaklar
da es-Siyerü'ş - şagir, Kitabü'ş - Şalôt, 

Kitabü'r-Rehn ve Nevadirü'l-ietava 
adlı eserleri yazdığı kaydedilir. Serah
si el- Uşıll'ünde Cuzcani'nin Nevadi
rü'l-tetava 'sından bahseder {1, 34). Ta
beri de İlJtilafü'l-f~aM' da (mesela 
bk. s. 25, 27, 33, 40, 44) Hanefiler 'in gö
rüşünü verirken çok defa bunu Cuzca
ni'nin Muhammed eş- Şeybani' den nak
lettiğine işaret eder ki bu nakilleri muh
temelen Nevadirü '1 - fetava ·dan yap
mıştır (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 ad
lı bir kitabın Şeybani tarafından yazıl

dığı hususuna itiraz ederken ileri sür
düğü gerekçeler (bk. Serahsi, ei-Mebsat, 
XXX, 209) dikkate alındığında kendisinin 
böyle bir eser yazmış olması şüpheli gö
rünmektedir. 
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!il AııDÜLKADİR ŞENER 
ı CÜZCANİ, Minhac- ı Sirac ı 

( '-"'~~~ d ,... r4:- ı 
Ebu Amr Minhacüdd\'n Osman 

b. Siraciddin Muhammed el-Cuzcan\' 
(ö. 664 / 1266'dan sonra) 

Tabakat- ı Naşıri adlı eseriyle 

L meşhur olan tarihçi, alim ve edip. _j 

589'da (1193) Firüzkuh'ta doğdu. Da
ha çok Minhac-ı Sirac adıyla tanınır. İlim 
ve edebiyatla meşgul bir aileye mensup 
olan müellifin babası Siraceddin de o dö
nemin önde gelen alimlerindendi. Baba
sının Gurlu hükümdarları Muizzüddin 
Muhammed b. Sam ve Bahaeddin Sam 
zamanında önemli devlet hizmetlerinde 
bulunması sebebiyle aile fertleri de bü
yük itibar görüyorlardı. Cuzcani çocuk
luğunu Sultan Gıyaseddin Muhammed 
b. Sam'ın kızı Mah-ı Mülk Hatun'un ya
nında sarayda geçirdi ve onun tarafın
dan yetiştirHdL 1225 yılında Nimruz'da 
hüküm süren Melik Taceddin Yinal Te
gin'e elçi olarak gönderildi. 1226'da Uc'
da hüküm süren Emir Nasırüddin Kaba
ce tarafından Hindistan'da kurulmuş en 
eski eğitim müesseselerinden biri olan 
Medrese-i Ffrüzi'nin reisliğine tayin edil
di. i 228 'de Oelhi Memlük Sultanı Şern
seddin İltutmış (i letmiş) Cüzcani'yi Oelhi'
deki en yüksek hukuki ve dini müessese
lerin başına getirdi. Bütün devlet erka
nı onun burada verdiği derslere devam 
ederlerdi. Delhi Memlük Sultanı Muizzüd
din Behram Şah tarafından kadılkudat 
tayin edilen Cüzcani Oelhi'deki karışık
lıklardan rahatsız olarak 640'ta (1242-
43) 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 son
ra İltutmış ' ın oğlu Sultan ı. Nasırüddin 
Mahmud Şah (ı 246- ı 266) adına yaptın!-



mış olan Medrese-i Nasıriyye'nin reisli
ğine getirildi. Cuzcanfnin hukuk alanın
daki bilgi ve kabiliyetini takdir eden Sul
tan Nasırüddin onu tekrar kadılkudat 
tayin etti (1251 ). İki yıl sonra İmadüddin 
Heyhan'ın tertip ettiği saray entrikaları 
sonunda gözden düştü ve aziedildL An
cak ertesi yıl eski mevkiini tekrar elde 
etti ve kendisine "sadr-ı cihan" unvanı 
verildi (ı 254). Nasırüddin'in güçlü veziri 
Uluğ Han-ı A'zam'ın desteğiyle bir kere 
daha kadılkudatlığa tayin edilen Cüzca
ni Sultan Gıyaseddin Balaban'ın hüküm
ç:larlığı sırasında (ı 266- 1287) vefat etti ve 
büyük bir ihtimalle Delhi' de defnedil di. 

Eserleri. CQzcani'nin en önemli eseri 
Taba~iit-ı Naşıri'dir. Cüzcani, bir kısmı 
zamanımıza intikal etmeyen birçok kay
naktan faydalanarak yazdığı ve Eylül 
1260'ta tamamlayarak Sultan Nasırüd
din Mahmud'a sunduğu bu eserle bü
yük bir üne kavuşmuştur. Hz. Adem'den 
başlayarak kendi zamanına kadar ge
len olayları ihtiva eden ve umumi bir is
lam tarihi olan bu eser. üs!Obunun gü
zelliği ve muhtevasının zenginliği sebe
biyle Xlll. yüzyılda yazılan tarihler ara
sında seçkin bir yere sahiptir. Özellikle 
müellifin yaşadığı dönemde Hindistan 
ve Afganistan· da meydana gelen olay
lar açısından Taba~iit-ı Naşırf birinci el
den kaynaktır. cazcani saraya yakınlı

ğından da faydalanarak olayların bir bö
lümünü bizzat kendi müşahedelerine. 

bir bölümünü de yine görgü şahitlerinin 
ifadelerine dayanarak yazmıştır. Başka 
hiçbir kaynakta rastlanmayan orijinal 
bilgilerin bulunduğu Taba~iit-ı Naşırf 

yirmi üç bölümden oluşmaktadır. Bu bö
lümlerde sırasıyla peygamberler tarihi, 
Hulefa-yi Raşidin, Emeviler, Abbasil er, 
iran'da hüküm süren hanedanlar, Tüb
ba' ve Yemen hükümdarları. Tahiriler, 
Saffariler, Samaniler, Deylemiler (Büvey
hiler). Gazneliler, Selçuklular; İldenizliler, 
Fars Atabegleri (Salgurlular) ve Sencer'den 
sonra Nişabur'da hüküm süren emirler; 
Nimruz ve Sistan melikleri, Eyyübiler. 
Harizmşahlar. Gurlular. Gurlular'ın Ba
miyan ve Taharistan kolu, Gazne'de hü
küm süren Gurlular, Delhi Sultanlığı (Mu
izziler). Delhi Sultanlığı (Şemsiler). Delhi 
Sultanlığı'na tabi melik.ler, Karahıtay ve 
Moğol istilası anlatılmaktadır. Bereni Ta
ba}f.ö.t-ı NCisırf'ye Tarfl].-i Ffrı1zşahf adıy
la bir zeyil yazmıştır. Daha sonraki yıl
larda Mirhand ve Handmir gibi tarihçi
ler Taba~iit-ı Naşıri'yi kaynak olarak 
kullanmışlardır. Eserin Hindistan 'la ilgi
li Xl ve XVII-XXIII. bölümleri ilk defa W. 

Nassau Lees, Hactim Hüseyin ve Abdül
hay tarafından Bibliotheca lndica Kül
liyatı arasında yayımlanmıştır (Calcutta 
1864) Moğollar'la ilgili kısmı da Siyase
tü'l-emsar if tecribeti 'l -acşar der Ta
rfl].-i Al-i Cengiz adıyla basılmıştır (Bom
bay 1890). Daha sonra Abdülhay Habibi-i 
Kandehari tarafından eserin tamamı neş
redilmiştir (TabaJ::at·t Naşıri ya Tarif)·i Tran 

ve İslam, ı. Ouetta 1949, Il , Lah o re 1954; 

ı-ıı , Tahran 1363) Taba~iit-ı Naşırf H. 
G. Raverty tarafından İngilizce'ye çevril
miş (Calcutta ı873-1 881; indeksi. Calcut
ta 1897) ve bu neşrin tapkıbasımı da ya
pılmıştır (New Delhi 1970) H. M. Elliot ve 
Dowson da eserin geniş bir özetini ingi
lizce'ye çevirmiş ve The History of India 
as Told by its own Historians (London 
1869) adlı kitabın ll. cildinde (s . 259- 383) 

yayımlamışlardır. Cüzcani'nin Naşırfna
me adlı bir mesnevi yazdığı kaynaklar
da zikrediliyorsa da eser zamanımıza in
tikal etmemiştir. 
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li] A. S. BAZMEE ANSARI 

ı C ÜZEKANİ ı 

( .;t;_:,~l) 

Ebıl Abdiilah Hüseyn b. İbrahim 
b. Hüseyn el·Hemedanl el· Cılzekanl 

(ö. 543/1148) 

L 
Hadis alimi. 

_j 

Hemedan'da bir yerleşim merkezi ve
ya bir kabilenin adı olan Cüzkan · a nis
betle Cüzekani, Cevrekani. Cürekiini, Cür
kani ve Cüzeki gibi farklı nisbelerle anıl
maktadır. ibnü' 1- Kaysera ni, Ebu Zeke
riyya Yahya b. Mende, Abdülhalik b. Ah
med el- Yüsufi ve A'meş diye tanınan 

CÜBBAT, Ebu Ali 

Hamd b. Nasr el-Hemedani gibi hoca
lardan hadis almıştır. Abdürrezzak el
cm ve kendisinden kitabet* usulüyle ha
dis yazmış olan kız kardeşinin oğlu Ne
cib b. Ganim et-Tayyan başlıca talebe
lerindendir. Bağdat'a gidip orada hadis 
rivayet etmiştir. 16 Receb S43'te (30 Ka
sım 1148) seferde bulunduğu sırada ve
fat eden Cüzekani'nin nerede öldüğü bi
linmemektedir. 

CQzekiinfnin hadise dair birçok eser 
yazdığı kaydedilmektedir; bunların en 
meşhuru uydurma hadisleri senedieriyle 
birlikte ihtiva eden el-Ebôtfl adlı kitabı
dır. Eser el-Meviı1 cat mine'l-ehadfsi'l 
merfı1 c at adıyla da anılmaktadır: Kit~bın 
ismini Brockelmann el-EJ:ıadfşü'l-ebdtfl 
ve'l -menakfr ve'ş-şıMJ:ı ve'l-meşahfr 
olarak tesbit etmiştir. Eseri inceleyen Ze
hebi, müellifin birçok rivayeti sahih sün
nete aykırı olması sebebiyle uydurma 
olarak nitelendirdiğini söylemekte ve çe
şitli hatalarını tesbit ettiğini belirtmek
tedir (Te?kiretü ' l·h.ufffi?, N, 1308). Bazı 

muhaddisler de onun sahih sünnete ay
kırı oldukları gerekçesiyle birçok rivaye
ti uydurma diye nitelendirmesini doğru 
bulmamakta. cem' ve te'lif* metoduyla 
hadisleri bağdaştırma imkanı varken bu 
yola gitmeyi uygun görmemektedirler. 
Ebü'l-Ferec İbnü' l-Cevzi el-Meviı1 catü'l
kübra'nın telifinde Cüzekani'nin bu ese
rini esas almıştır. el -Ebôtfl Abdurrah
man Abdülcebbar el-Firyuvai'nin tahki
kiyle Hindistan'da basılmıştır (1983). 
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~ SELMAN BAŞARAN 

ı 
CÜBBAi, EbU Ali 

ı 

( J~l Js-y!) 
Ebıl All Muhammed 

b. Abdilvehhab b. Sellam el·Cübbal 
(ö. 303/916) 

Basra Mu'tezilesi reislerinden, 
1 kelam, tefsir ve fıkıh alimi. 

_j '-

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulun
mamakla birlikte 235 (849-50) yılında 
Hüzistan'ın Cübba kasabasında doğdu
ğu bilinmektedir. Bazı kaynaklar Basra-
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