
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Cüzcani, Taba~at·t Naşırf (tre. H. G. Raverty). 

Calcutta 1881, mütercimin girişi , ll, XIX·XXXI; 
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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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CÜBBAJ, EbCı Ali 

h olduğunu kaydederse de bu isabetli 
görülmemiştir. Soyu Hz. Osman'ın köle
lerinden Eban · a dayanır. Küçük yaşta 
ilim tahsiline başladı. Basra'da Ebü'I-Hü
zeyl ei-Ailaf'ın öğrencilerinden olan ve 
devrinin Basra Mu'tezilesi reisi bulunan 
EbO Ya'küb Yusuf b. Abdullah eş-Şah
ham'dan ketarn okudu. Burada karşılaş

tığı diğer alimlerden de faydalandı. Bas
ra ve Bağdat'ta genç yaşlarda katıldığı 
ilim meclislerinde yaptığı münazaralar
da başarılı olmasıyla dikkatleri üzerine 
çekti. Hocasının ölümünden sonra (270/ 
883 1?1) Basra Mu'tezilesi'nin reisi oldu 
ve ölünceye kadar ders okuttu. Öğren
cileri arasında oğlu EbO Haşim ei -Cüb
baf, Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari, Abdülvahid 
b. Muhammed ei-Husayni, Muhammed 
b. Zeyd ei-Vasıtf, Muhammed b. Ömer 
es-Saymerf, Ebü'I-Fazl ei-Hucendf ve MG
sa b. Rebah gibi tanınmış kişiler de var
dır. Cübbaf, talebesi Eş'arf ve oğlu EbQ 
Haşim ile birçok ilmf tartışmada bulun
du; ayrıca hıristiyanlarla yaptığı müna
zaralarla da ün kazandı. Aynı zamanda 
üvey oğlu olan Eş'arf (Safedi, IV, 74), "üç 
kardeş" (ihve-i selase*) meselesi diye bi
linen kelamf bir konudaki meşhur tartış
madan sonra hocasını terketti. Tanınmış 
bir ketarn alimi olmakla birlikte fıkıh, 
usQI-i fıkıh , hadis ve tefsir ilimleriyle de 
ilgilenen ve bu sahalarda eser yazmış 
olan EbO Ali ei-Cübbaf, 303 Sabanında 
(Şubat 916) Askerimükrem'de vefat etti. 
Cenaze namazı burada kılındıktan son
ra vasiyeti hilafına oğlu EbO Haşim ta
rafından Cübba'ya nakledilerek orada 
defnedildi. Zehebi onun Basra'da öldü
ğünü naklederse de (X lamü'n · nübela', 

XIV, ı 83) bu rivayet kaynakların çoğunda 
yer alan bilgilerle bağdaşmamaktadır. 

Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf'tan sonra Mu'te
zile'nin en meşhur bilgini sayılan Cüb
baf, kelami konuları anlaşılır bir üslüpla 
ifade etmeyi başaran bir alim olarak ka
bul edilir. Ebü' 1- Hüzeyl' in görüşlerine 

muhalefet etmek, hatta onu tekfir ede
cek kadar aşırı derecede eleştirmekle 
birlikte büyük çapta onun çizgisini ta
kip ettiği söylenebilir. Ebü'I-Hüseyin ei
Malati, Cübbafnin sadece on dokuz me
selede Ebü'I-Hüzeyl'e muhalefet ettiğini 
kaydeder (et·Tenbfh ue 'r·red, s. 40). Mu
haliflerinin kendisine yönelttiği bazı ten
kitler, Cübbai'ye atfedilen ketarn siste
minin güçlü bir muhakeme ağı ile örül
mediği izlenimini vermektedir. Bazı ke
lamf görüşleri şöyledir: itim bir şeye ol
duğu gibi inanmaktır. Bilginin ,ilk kay
nağı duyulardır. Duyuların ötesindeki bil-

100 

gitere ulaşmak için nazar ve tefekkürde 
bulunmak gerekir. Çünkü nazar ve te
fekkür kesin bilgi veren metotlardandır. 

Ancak tefekkür yoluyla elde edilen bil
gi, bu metoda başvuran herkeste tabii 
ve mekanik bir şekilde meydana gel
mez. Hem dünya işleri hem de din işleri 
için tefekkür gereklidir. Alem cevher ve 
araziardan oluşur. Renk hariç hiçbir cev
her arazsız olamaz. Değişik cisimleri oluş
turan bütün cevherler mahiyet itibariy
le bir olup onların farklı olmalarını sağ
layan şey taşıdıkları arazlardır. Arazlar 
cisimlere, cisimler de araziara dönüşe
mez. Canlının doğrudan doğruya kendi
sinde meydana getirdiği arazlar devam
sız, bunların dışındakilerse devamhdır. 

Bütün cisim ve arazlar görülebilir. Fena 
ve beka arazı yoktur. Hayat araz, ruh ise 
cisimdir (bk. Eş'ari, s. 303, 307, 315, 355, 
359, 362, 371, 374). 

Allah'ın varlığı zorunlu bilgi türünden 
olmamakla birlikte akıl yürütme gücü
ne sahip bulunan her insan O'nun varlı

ğını ve birliğini bilip tasdik etmekle yü
kümlüdür; fakat sıfatlarını . mesela adil 
olduğunu akıl yoluyla bilmekle mükellef 
değildir (bk. Eş'ari, s. 481; Kadi Abdül
cebbar, el·Mu/:ıft, s. 26). Allah'ın birliği

nin üç manası vardır. 1. Parça ve kısırn 

lara ayrılmaz; Z. Kadim (öncesiz) olmak
ta tektir; 3. Sıfatlarında benzeri yoktur. 
Allah'ın sıfatiarını kavramanın yolu, ka
inattaki varlıkların sıfatiarını tanımak

tır. Çünkü duyuların idrak sahasında bu
lunanla onların ötesinde kalan varlıkla
rın nitelenmesindeki ölçü değişmez. Sı

fatlar zatf ve fiilf kısımlarına ayrılır. Zat! 
sıfatiarın başında kıdem yer alır; zira Al
lah'ın en özel zatf sıfatı odur, hatta kı
dem uiOhiyyetin hakikatidir. Allah biza
tihi kadim ve kadir olmakla yaratıklar
dan ayrılır. Allah zatından dolayı alim, 
kadir, hay ve kadfmdir; yani zatı sıfat
larının illeti olup ilim, irade. kudret gibi 
zattan ayrı sıfatları yoktur. Allah, bütün 
alemi idaresi altına almış olması anla
mında her yerdedir. O'nun bilgisi ezelf
dir, bütün varlıkları var olacakları şekil
lerle ezelde bilir. "Allah alimdir" şeklin
deki bir hüküm "cahil değildir" manası
nı da içerir. irade sıfatı hadis olup her
hangi bir mahalde bulunmaz. Allah kul
ların sadece itaat etmesini diler; inkar, 
isyan ve zulmetmelerini, hatta mubah 
olan fiilieri dahi işlemelerini dilemez, em
rettiği hususlar ise iradesinin içinde yer 
alır. Allah dünyada da ahirette de göz
le görülemez. Cübbaf'ye göre Ehl- i sün
net'in, "O gün parlak yüzler vardır, rab-

lerine bakarlar" ( ei-Kıyame 75/23) ma
nasını verdiği ayeti, " ... rablerinin nimet
lerini beklerler" şeklinde anlamak gere
kir. Bu konuda öne sürülen hadisler de
lil olarak kabul edilemez. Aksi halde teş
bih ifade eden diğer hadislerin de ka
bul edilmesi gerekir (bk Kadi Abdülceb
bar, el·Mugnf, IV, 95, 150, 222, 230; İbn 
Hazm, III , 8-9) . Allah, görülebilecek ve işi
tilebilecek şeyleri bilme manasında ezel
de görücü ve işiticidir (bk. Eş'ari, s. 527) . 
Allah'ın isimleri tevkiff değil kıyasidir. Bu
na göre zatının ve fiilierinin özelliklerini 
dikkate alarak O'na galip (iradesini yürü
ten), hafız, haris, raf (koruyan), dari (bilen) 
gibi isimler verilebilir. Buna karşılık sahf 
(cömert), natık (konuşan), fakih (bilen) gibi 
yaratıklara benzerneyi andıran isimler 
verilemez. Allah'ın bütün fiilieri güzeldir, 
çünkü O hakimdir, çirkin fiil işlemez. Fi
ilf sıfatlar hadistir, yaratma fiili (tekvin) 
ve yaratılan (mükewen) aynı şeydir. Diğer 
Mu'tezile alimlerinin aksine Cübbaf'ye 
göre bir kelam iki veya daha fazla yer
de bulunabilir; bu sebeple de değişik ki
şiler tarafından yazılan ve okunan Kur'an 
(yazı ve seslerin tamamı) gerçek manada 
Allah kelamıdır. Yani levh-i mahfOzda 
yazılı bulunan ketarn ile insanların kağıt 
üzerine yazdıkları ketarn aynıdır. 

Allah her fiilini bir hikmete bağlı ola
rak yapar. Ancak, Bağdat Mu'tezilesi'nin 
düşüncesinin aksine, O'nun her konuda 
iyi ve faydalı olanı yapması gerekmez; sa
dece insanları sorumlu tuttuğu konular
da onlar için uygun ve hayırlı olanı yap
ması vaciptir. insana akıl, fikir ve irade 
hürriyeti vermesi, peygamberler gönder
mesi, çocuklara ve delilere sorumluluk 
yüklememesi, kötülüğe mani olması Al
lah'a vaciptir. insanlara, hür iradeleriyle 
inanmalarına engel olmayacak şekilde 
lutufta bulunup iman etmelerini iste
rnek de Allah'a vaciptir. Çünkü insanla
rın sorumlu tutulduktan işleri yerine ge
tirmeleri ancak bu şekilde mümkün olur. 
Allah, iman etmeyeceğini bildiği bir kim
seye lutufta bulunmaya muktedir olmak
la vasıflandırılamaz, zira böyle birine lu
tufta bulunmak O'nun kendi bilgisini ya
lanlaması anlamına gelir. Gördüğü lutuf 
sayesinde iman eden ile lutufsuz iman 
edene aynı mükafatı vermesi de caizdir. 
Allah'ın vereceği bir karşılığa (ivaz) bağ
h olarak kullarını hastalık, felaket vb. 
elemlere uğratması güzel bir fiildir. Bu
na mukabil herhangi bir karşılık verme, 
bir zararı ortadan kaldırma veya bir men
faat kazandırma gayesi olmaksızın kula 
elem çektirmesi ise O'na nisbet edile-



meyecek bir zulüm sayılır. Kafir ve fa
sıklara çektirilen elem zulüm değil, gör
dükleri lutfa rağmen iman ve itaat et
memelerinin cezasıdır. Hidayet. insanla
ra doğru yolu göstermekten ibarettir. 
Bir fiil iki fail tarafından meydana geti
rilemeyeceği için insanın fiilieri Allah ta
rafından yaratılmaz. Cübbafye göre müs
lümanlar. insanın sorumlu olduğu bütün 
fiilierini hür iradesiyle kendisinin yap
tığını kabul etmişken ilk defa Muaviye 
b. Ebü Süfyan bu tür fiilierin Allah· ın 
takdiriyle vuku bulduğunu ve dolayısıy
la kişinin cebir altında olduğunu iddia 
etmiş, böylece yanlış icraatını mazur gös
termeye çalışmış , ondan sonra da bu 
görüş yayılmaya başlamıştır (bk Kadi Ab
dülcebbar, el-Mugnl, VJII, 4; Şehristani, 1, 
81) 

Nebi ve resullere peygamberlik göre
vinin iyi arnellerinin karşılığı olarak ve
rilmiş olduğunu söylemek isabetli de
ğildir. Bir kimsenin peygamberliğini is
pat eden delil, onun insanlar için fayda
lı hususları emredip zararlı olanları ya
saklaması ve mücize göstermesidir. Si
hir aldatma ve hileye dayandığı için pey
gamber sihirbazdan kolaylıkla ayırt edi
lebilir. Peygamberlerin nübüwetten ön
ce bazı küçük günahlar işlemeleri müm
künse de bu nübüwetten sonrası için söz 
konusu değildir. Velilerin keramet gös
termesi imkansızdır (bk. Kadf Abdülceb
bar, Müteşabihü 'l-Kur'an, s. 101). iman 
farz olan buyrukları yerine getirmektir. 
Büyük günah işleyen kişiye sözlük anla
mı itibariyle "mümin" dense de tövbe et
medikçe gerçek mürnin sayılmaz ve bu 
durumda öldüğü takdirde kafir mua
melesi görür. Günahların küçük ve bü
yük diye nitelendirilmesi ancak dinin bil
dirmesiyle mümkündür. Günahta ısrar 
eden kişinin tövbesi makbul olmaz. Bü
yük günahtan sakınmak küçük günahla
rın affedilmesi için yeterli değildir, ayrıca 
tövbe etmek gerekir. Ancak kişinin haya
tı boyunca işlediği sevap ve günahlardan 
hangisi fazla ise az olanı yok eder. 

Cebriyye ve Mücessime'nin Allah hak
kında besledikleri yanlış inançlar onların 
inkarcı sayıimalarını gerektirir. Eş'ariy
ye mensupları. Allah'ın zatının veya sı

fatlarının hadis olmasını gerektirecek ba
zı görüşler ileri sürmüşlerse de bu du
rum onları küfre götürmez. Buna kar
şılık Cübbai, Allah'ın zulüm yapmaya gü
cü yetmediğini ve insanın dalaylı fiilie
rinin (mütevellidat; bk. TEVLID) tabiatları 

icabı meydana geldiğini iddia eden Naz
zam ile tabiatçı görüşler ileri süren Mu-

ammer b. Abbad'ı tekfir etmiştir (Kadi 
Abddülcebbar, Şerf:ıu '1- Uşüli' 1-l]amse, s. 
275 ; BağdadT. el-Par/{, s. 132). Cübbai'ye 
göre kabirde azap vuku bulacaktır. fakat 
süresi belli değildir. Deccal hakkında öne 
sürülen hadisler uydurmadır (bk. Tritton, 
s. 146} 

Müslümanlar birbirlerine karşı iyi dav
ranıp yardımcı oldukları . zulmü önleyip 
ülke sınırlarını korudukları takdirde dev
let reisi seçmelerine gerek yoktur. An
cak bu pratikte imkansız olduğundan 
imama ihtiyaç vardır. Prensip olarak dev
let başkanının seçimle belirlenmesi ge
rekir: bununla birlikte toplumun rıza 

göstermesi şartıyla veliaht tayini de ca
izdir. Devlet başkanlığı için en faziletli 
müslümanın tercih edilme hakkı bulun
makla birlikte. bu işe Kureyş'ten birinin 
seçilmesi gerektiği hususunda icma bu
lunduğundan. daha az faziletli olsa da 
Kureyş'ten birinin seçilmesi gereklidir. 
ilk dört halifenin hepsi meşrüdur ve fa
zilette eşittirler. Devlet başkanlığı için 

· iki kişi belirlendiği takdirde ilk seçilen 
gerçek imam sayılır. Muaviye b. Ebü Süf
yan ümmetin birliğini bozması. müslü
manların birbirleriyle savaşmasına yol 
açması ve başka hataları yüzünden hila
fet için uygun bir kişi değildir (bk Kadi 
Abdülcebbar, Şerhu'l-Usüli'l·aamse, s. 757, 
758, 767; a.mlf. , el-Mugn[, XX/ 1, s. 48, 216, 
228, 293-294; XX./ 2, s. 5) 

Cübbal'nin kelamla ilgili alanların dı
şındaki bazı görüşleri de şöyledir: iba
detler en az iki sahabinin rivayet ettiği 
hadislerle sabit olur. Şer'i kaynaklardan 
biri olan icma. islam alimlerinin açıkla
dıkları hükümlerin muhalefetle karşı

laşmadan yaygınlaşmasıyla gerçekleşir. 

Kıyasa dayanılarak namaz. zekat. kefa
ret ve had konularında yeni hükümler 
vazedilemeyeceği gibi usul kaideleri de 
konamaz (bk. Kadf Abdülcebbar, el·Mugnr, 

xvıı. 171 , 236, 324, 380} Cübbal'nin, bazı 
hadisleri sened ve metin açısından ten
kide tabi tutup reddetmesinden onun 
bu sahada da bilgi sahibi olduğu anlaşıl
maktadır. Ona göre Kur'an'a aykırı bil
giler ihtiva eden her hadis uydurmadır. 
ravileri adil (adi) olsa da bu tür hadisle
re güvenilmez. Ayrıca hiçbir sahih hadis 
icmaa ve aklın temel ilkelerine t ers düş
mez. Fürüa dair de olsa hadisin en az 
iki adil ravi tarafından ayrı ayrı rivayet 
edilmesi, yahut Kur'an'ın zahiriyle veya 
diğer bir sahih hadisle takviye edilmiş 
olması gerekir. Cübbaf tefsirle de ilgi
lenmiş , ancak bu konuda başarılı görül
memiştir. Zira Kur 'a n ' ı tefsir ederken 
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Arap dili kaldelerini dikkate almamış ve 
az sayıda bazı müfessirlerin görüşlerine 
başvurmuştur (İbn Asakir, s. 138; İ bnü' l 

Murtaza, el-Münye ve 'l-emel, s. 33). 

islam düşünce tarihinde önemli tesir
ler bırakan Cübbal'nin görüşleri başta 

oğlu Ebü Haşim, meşhur talebesi Eş'ari 
ve bazı konularda tesiri altında kalan 
Kadi Abdülcebbar olmak üzere çeşitli 

alimler tarafından tenkit edilmiştir. Ebü 
Haşim. bilhassa Allah'ın zatının birçok 
farklı sıfatiardan ibaret olması sonucu
nu doğuran sıfat anlayışını reddedip za
tın sıfatiara illet olamayacağını kabul 
etmiş ve yeni bir sıfat teorisi geliştirmiş
tir (bk. AHVAL). Onun babasını tenkit et
tiği noktaları. Kadi Abdülcebbar el-Me
sa'ilü'l-vdride 'ald Ebi 'Aif ve Ebi Ha
şim adlı eserde bir araya getirmiştir. 

Eş'ari de kelam sistemi üzerinde büyük 
tesirleri bulunan hocasının görüşlerini 

el-Hasindt ve Mesd 'ilü'l- Cübbd, i fi'n
nazar ve'l- istidldl adlı eserlerinde eleş
tirmiştir (Bağdadi, el-Milel ve 'n-nif:ıal, s. 
129; ibn Asakir, s. ı 34). Daha çok Ebü Ha
şim'in görüşlerine uyan Kadi Abdülceb
bar da kitaplarında Cübbal'nin görüşle

rine yer vermiş ve zaman zaman bunla
rı tenkit etmişti r. Buna karşılık Cü b bal'
nin görüşleri Hüzistan ve Ahvaz civarın
da birçok taraftar bulmuş, Cübbaiyye 
adıyla anılan taraftarları, oğlu Ebü Ha
şim'in fikirlerini benimseyenleri tekfir 
edecek derecede aşırılığa sapmışlardır 

(Süyüti, s. 168} Mezhepler tarihi müellif
lerinden Abbas b. Mansür es-Sekseki (el
Burhan, s. 27) ve müsteşrik Arthur Stan
ley Tritton. Ebü Haşim ei-Cübbai'nin gö
rüşlerini benimseyenlere Cübbaiyye de
nildiğini belirtiyariarsa da bu doğru de
ğildir. Çünkü belli başlı mezhep tarihçi
leri, Ebü Haşim'e bağlı olanlara Bahşe
miyye adını vermektedir (Bağdadi, el-Mi
le/ ve'n-nif:ıal, s. 128; ŞehristanT. I, 178} 
Makdisi, muhtemelen yanlış bir bilgiye 
dayanarak Ebü Ali ei-Cübbai'nin men
suplarına. günahkar kişinin bütün gü
nahlarından tövbe etmedikçe kötülen
meye müstahak olduğunu kabul ettik
leri için Zemmiyye adı verildiğini bildirir 
(el-Bed' ve't-tarfl], V, 143). Ancak bu bil
gi , Mu'tezile kaynaklarında Cübbai'ye at 
fedilen görüşlere aykırı düşmektedir. 

Eserleri. Cübbal'nin 40.000 varakı ke
lama dair olmak üzere 1 50.000 varak 
hacminde çeşitli eserler telif ettiği yo
lundaki rivayet hayli mübalağalı olsa da 
onun velüd bir müellif olduğunu göster
mesi bakımından önemlidir. Başlıcaları 

t efsir. kelam ve fıkı hla ilgili yetmişe ya-

~o~ 
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kın kitabından hiçbiri günümüze ulaş

mamıştır. Çoğu Mu'teziiT olan kaynakla
rın kendisine atfettiği eserler şunlardır: 
1. Tefsi'rü 'l- Kur' dn. 100 ci lt olduğu nak
ledilen bu es~ re Eş'arT. Tefsi'rü'l- ~ur' d n 
ve'r-red <ald men l:]dlefe 'l-beydn min 
ehli'l-ifki ve 'l- bühtdn ve nakdi ma 
harrefehü'l- Cübbd 'f ve'l-Bell:]f adıyla 
bir reddiye yazmış, Fahreddin er-Razi 
de tefsirinde CübbaT'nin eserine atıflar
da bulunarak yaptığı yorumları eleştir
miştir. İsJQm Ansiklopedisi'nde bu tef
sirin Cübba lehçesiyle yazıldığı belirti
lir (lll , 237) Eş'arT'nin yazdığı reddiyenin 
adından da CübbaT'nin Kur'an'ı Arap dili 
kaidelerine göre değil kendi mahaiiT leh
çesine göre te 'vil ettiği ve bunun da ten
kit konusu olduğu anlaşılmaktadır. Tef
sfrü'l - ~ur'an'ın değişik eserlerde yer 
alan parçaları R. Ward Gwynne tarafın
dan bir araya getirilerek kitap halinde 
yayımlanmıştı r (Washington 1982) 2. Mü
teşabihü 'l-Kur'an. Ebü Amr ei-Hallal, 
er -Red cale'l-Cebriyye adlı kitabında 
eserden iktibaslar yapmıştır (Sezgin, 1, 
622) 3. Men yüketler ve men JQ yükef
fer. Bu eserden de KadT Abdülcebbar ba
zı alıntılarda bulunmuştur (Şerhu 'l·Usü· 

li'l·l].amse, s. 275) 4. N akiü'l-ma <rife. 
Cahiz'in marifet nazariyesini tenkit et
mek için yazılmıştır (Kadi Abdülcebbar, 
el-fVlugn~ XII, 133 , 188) s. Na~iü'l-ima
me. İbnü'r-RavendT'nin imarnet görüşü
ne reddiyedir (l<adl Abdülcebbar. a.g.e., 
XVI , 1521 6. el-Usul. Eş'arT'nin bu eser 
hakkında bir reddiye yazdığı bilinmek
tedir (İbn Asakir, s. 130) 7. Kitab fi'r-red 
cala Ebi'l-Hüzeyl fi 'l-mal:]Wk (Bağda
d!, el-Fark, s. 122) 8. Nakiu Kitabi <Ab
bad. Abbad b. Süleyman es-SaymerT'nin 
Hz. Ebü Bekir ' in üstünlüğünü ispat et
meye ça lışan eserine reddiyedir ( İ bnü' I 

Murtaza, Tabakatü 'l -f\lluc tezile, s. 84) 9. 
Kitôbü '1-Latft. Talebelerinden Ebü'l- Fazi 
el-HucendT'ye yazdırılmıştır (İbnü ' l -Mur

taza. a.g.e., s. 101). 

CübbaT'ye nisbet edilen diğer eserler 
de şunlardır: er-Red cala İbn KülJQb, 
er-Red cale 'l-Eşcarf fi'r -rivô.ye, er- Red 
<ald Ebi'I-Hüseyin el-Ijayya t, er-Red 
cale's- SQlihf, er-Red cale 'n-Naz:z.am, 
er-R.ed. <ald Mu cammer, er -Red cale'l
müneccimfn, Nakiü'z-Zümürrüde, Nak
iu Kitdbi'd- Ddmig, Cevdbdtü'l- Ijura 
sdniyyin (Ceuabü 'l-ljurasaniyyin ). et
Ta <dil ve't- tecvi'r, el-Esmd' ve 's -sıfdt, 
Fi'l-Ma <rife, Kitdb ü 'l- Lut!, el-İkfar 
ve 't- tefsfk, el-İnsan, M es d' ilü'l-l]ilaf, 
Mesô.'ilü 'l -Başriyyi'n, el-İmame, Mu
kaddimetü't-tefsir, el-Cdmic, Şerhu'l-
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hadfs, el-Emrü bi'l-macrillve en-Neh
yü c~ni'l -münker. 
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Basra Mu'tezilesi 'nin reisierinden 
Ebu Ali el-Cübbai'nin 

(ö. 303/916) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 
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(bk. CÜBBAi, Ebu Ali ). 

_j 

L 

CÜBBE 

(~1) 

Üstlük olarak kullanılan 
uzun, geniş ve düğmesiz 

bir giyecek türü. 
_j 

Türkçe'de cüppe şeklinde de söylenen 
Arapça cübbe ispanyolca'ya jupa, aljupa. 
İtalyanca'ya giuppa. giuppone ve Fransız
ca'ya jupe. jupon şekillerinde geçmiştir. 

Arkası önünden biraz kısa. ayaklara 
kadar inen. kanatları birbiri üzerine ka
vuşturularak önü kapatılan. bol ve hafif 
bir elbisedir. Yakası dar ve dik, yumu
şak yakadır; bugün hukukçuların mah
keme salonlarında görev sırasında giy
dikleri siyah cübbelerin yakası kırmızı çu
ha üzerine sırma işlemelidir. Halen üni
versite öğretim üyelerinin törenlerde ve 
Diyanet İşleri Başkanı ile imam, hatip ve 
vaizlerin görev sırasında giydikleri cüb
beler genellikle işlemesiz ve bazıları da 
yakasızdır. Din görevlilerinin cübbeleri 
siyah veya beyaz, fildişi. öğretim üyele
rininkiler ise üniversitelerinin seçtikleri 
renklerde yapılmaktadır. 

Cübbenin kolu iki ayrı modelde geliş
miştir. Bugün kullanılan cübbe tipleri
nin tamamında yenler bol ve geniş ağız

lıdı r. Osmanlı cübbelerinde ise omuzlar
dan itibaren bol başlayıp bilekiere ka
dar daralarak inen kol tipi ile geniş yen
li kol tipi birlikte kullanılmıştır. Cübbe 
her tip kumaştan yapılmakla beraber 
tercih edilenleri ipekli, yünlü, pamuklu 
ve ipek-pamuk karışımı kumaşlardır. Es
ki Türkl€r ve Osmanlı halkı genellikle kı
zıl kahverengi tabii renkli mor koyun yü
nünden cübbe giymişler, yukarı tabaka 

Kısa kol lu cü bb e ( Tdrkische Gewiinder und Osmanische Ge· 

seli schalt. i>taobull966. Levha 138). ile g eniş kol lu cübbe (El· 

bise·i Alike-i Osm<fniyye.IO Ktp .. TY. nr. 9362, vr. 1 P) 


