
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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