
tarafından Küfe valiliğine tayin edilmiş
se de bu tayinin hemen ardından Mugi
re b. Şu'be onun aziini ve kendi tayinini 
sağlamıştır. Hz. Osman·a karşı ayaklana
rak Medine'ye yürüyen asileri geri çevir
mek üzere onlarla görüşmeye giden grup 
arasında yer almış, Hz. Osman şehid edi
lince her türlü tehlikeyi göze alarak onun 
defninde hazır bulunmuş, bir rivayete 
göre Hz. Osman'ın cenaze namazını o kıl
dırmıştır. Hakem Vak'ası'nda Amr b. As. 
E bO Musa el- Eş'ari ile anlaşmazlığa düş
tüğü zaman Kureyş ileri gelenlerinden 
beş kişi ile istişareyi teklif etmişti ki bu 
beş kişiden birisi Cübeyr idi. 

Cübeyr yumuşak huylu ve uzak görüş
lü bir kişi olup nesep konusundaki bil
gisiyle tanınırdı. Bu hususta hacası Hz. 
EbO Bekir'di. Hz. Peygamber'den altmış 
hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de 
rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan iki 
fakih oğlu Nafi' ve Muhammed ile Süley
man b. Surad, Said b. Müseyyeb gibi 
alimler rivayette bulunmuşlardır. 
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Tarih boyunca 
saray hizmetlerinde kullanılan 

bir zümrenin adı. 
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Cücelik. kalıtım veya metabolizma bo
zukluğu sebebiyle büyümenin durakla
ması sonucu boyun normal ölçülerin çok 
altında kalması durumudur. Kalıtıma da
yalı cücelerde zeka seviyesi normal ol
makla birlikte metabolizma kökenli cü
celerde çok defa hormon düzensizlikle
ri. zeka geriliği vb. eksiklikler söz konu
sudur. Çeşitli tipte olan cücelerin boyu 
45 cm. ile 1 m. arasında değişir. bir kıs
mı da kambur olur. Sakallı dağ cücele
rinin Afrika'daki en tipik temsilcisi ise 
Pigmeler· dir. Bunlar krallık veya kabile 
şeklinde teşkilatlanmışlardı. Avustralya 

yerlilerinden "aborig in"lerin bir türü de 
yine cücelerdir. 

Başta Grek. İskandinav ve Cermen mi
tolojilerinde olmak üzere Doğu'da ve Ba
tı ' da çeşitli ülkelerin mitolojilerinde cü
celer falklor ve masalların vazgeçilmez 
kahramanlarından. saray eğlencelerinin 
de yine her devirde geçerli elemanların
dandı. Eski Mısır firavunlarının ve Roma 
imparatorlarının saraylarında çok sayı
da cüce vardı. Nadir bulunmalarından 
dolayı çok pahalıya alınıp satılan cücele
rin değeri Rönesans döneminde daha 
da arttı. Avrupa sarayları bunlarla dol
du. Genellikle eğlencelerde ve ayak işle
rinde kullanılan cüceler XVIII. yüzyılda 
Batı Avrupa'da varlıklı ailelerin evlerin
de de aynı amaçla beslenirlerdi. 

Cüceler Osmanlı sarayında da aynı ga
ye ile kullanılmışlardır. Saray eğlencele
rinde ve şenliklerde cücelerin özel bir 
yeri vardı. Osmanlı sarayında Has Oda, 
Hazine. Kiler ve Seferli odalarında bulu
nan cücelerin görevleri dilsiz" lerinkine 
benzerdi. Okur yazar olanları saray kü
tüphanesi, hastahane vb. yerlerde çalış
tırılırlardı. Fakat başlıca vazifeleri soyta
rılık ederek padişahı ve saray halkını eğ
lendirmekti. Bazıları oldukça zeki. hazır 
cevap ve nüktedan olan cücelerin bir 
başka görevi de haremdeki kadınlarla 

padişah arasında haberleşme sağlamak

tı. Bu iş için genellikle hadım cüceler kul
lanılırdı. Zaten çoğunlukla cüceler do
ğuştan hadım kimselerdi. 

Cüceler bazan padişah üzerinde nü
fuz sahibi bile olurlardı. Nitekim salta-

Cüce (Arif Mehmed Pa~a. MecmQa ·i Tesiivfd Osm<1niyye. 

istanbul 1279) 
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natı boyunca hiç sefere çıkmayan lll. Mu
rad. onların ve öteki saray görevlilerinin. 
"Çıkarsın amma Saray-ı Amire'ye gire
mezsin, kul taifesinin ittifakı vardır. ha
şa hal' ederler" gibi sözlerinin etkisiyle 
iki yıl kadar cuma selamlığı*na bile çık
mamıştı (SelanikT. ıı . 444-445) Bazan ta
yinlerde bile etkili olan cücelerden Zey
rek Ağa kardeşini bu padişah zamanında 
Rakka beylerbeyiliğine getirtmişti (a. e., 
ı. 338! Fakat suçlu cücelerin cezalandı
rıldığı. hatta saraydan atıldığı da olur
du. Nitekim 157 4'te uygunsuz davranış 
ve sözlerinden dolayı yahudi asıllı Cuhud 
Cüce saraydan kovulmuş. hatta onun 
aracılığı ile iş başına getirilenler bile de
ğiştirilmişti (a.e., ı. 266, 353) lll. Murad 
zamanında haremi dolduran cüceler. ha
lefi lll. Mehmed zamanında temizlenmiş. 
uygun maaşlarla dışarı çıkarılmışlardır 

(a.e., ll , 441 , 485). Hadım cücelerden Zey
rek Ağa ile Cafer Ağa'nın İstanbul'da kal
malarına izin verilmemiş, memleketleri 
olan Malatya ve Bosna'ya gitmeleri em
redilmiş , fakat Zeyrek Ağa'nın kapıcılar 
kethüdası hapsinde tutulması uygun gö
rülmüştür (a.e., ll , 487) Yine bu devrin 
ünlü cücesi Nasuh Ağa da rüşvet alma 
suçundan bir süre Yedikule'de hapsedil
miştiL 

Varlıklarını imparatorluğun sonuna 
kadar sürdüren cücelerin özel bir kıya
feti vardı. Başlarına Kadirf tacı gibi sır
ma takke. arkalarma kıvrık yenli kaftan 
giyerlerdi. En kıdemlisi olan başcüce ise 
padişah musahibliğine yükselmişse sır

tına kontaş kürk, başına da paşalı ka
vuğu giyerdi. 

Cüceler sadece hükümdar sarayında 
değil zengin konaklarında da beslenir
di. Nitekim XIX. yüzyılın ilk yarısında İs
tanbul 'da bulunan İngiliz seyyahı Julie 
Pardoe hatıralarında. devrin refsülküt
tabı Yusuf Paşa· nın yalısında gördüğü 
cüceyi Shakespeare'n in Fırtına adlı oyu
nundaki Sycorax'a benzetmektedir. 

Saray ve konaklarda halkı eğlendiren 
cüceler curcunabaz olarak da ortaya çı
karlar. maskaralıklar yaparlar. halka laf 
atarlardı. Meddahlık alanında da cüce
lere rastlanırdı. Mesela XIX. yüzyılın ün
lü meddahlarından biri Yusuf adında bir 
cüceydi. Cücelerle ilgili çeşitli meddah 
hikayeleri vardı. Bunlardan biri XVIII. yüz
yılda çok sevilen "Cüce Çeşmesi"ydi. Cü
celerin hazırcevap ve nüktedan olanları 
orta oyununda da kullanılırdı. Orta oyu
nunun başında kavuklu ile birlikte sah
neye çıkan. onun peşinden yürüyen ve 
orta oyunu deyimiyle "kavuklu arkası" 
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denilen tip bir cüceydi. Onun burada 
temsil ettiği tip beden ve akılca sakat, 
çocuk tabiatlı biriydi. Genellikle kavuklu 
gibi fakat onu gülünç duruma düşüre
cek tarzda giyinir ve kendisine "veled, 
evlat, kavruk" gibi sözlerle hitap edilir
di. Sırtında zenbil. elinde fener bulunan 
bu cüce tipi ya kavuklunun salak oğlu, ya 
eviattığı veya komşusunun işe yaramaz 
çocuğudur. Gürültücü, ters, kaba, kendin
den başkasını düşünmeyen bir tiptir. 

Türk gölge oyununda da mahallenin -
aptalı olarak canlandırılan beberuhiler 
muhtemelen saray cücelerinin etkisiyle 
Karagöz oyunlarına girmişlerdir. Bura
daki rolleri de yine seyredenleri güldür
rnek ve eğlendirmektir. 

Masallarda ise cüceler çok defa olum
lu bir güç olarak ortaya çıkarlar, genel
likle masal kahramanına yardım eder
ler, bazan da onun yerini alırlardı. Mese
la Türk folklorunda "Nar Tanesi" adıyla 
bilinen "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" 
adlı masalda ve yine Anadolu kökenli 
ocak temizleyicisi olan "Kül Kedisi" ma
salında cüceler masal kahramanının yar
dımcısıdırlar. "Tilki Öğüdü", "Cücenin Te
şekkürü", "Sihirli Masa Örtüsü" gibi da
ha birçok masaıda cüceler iyilerin en bü
yük yardımcılarıdırlar. 

Medeniyet tarihi boyunca cüceler gös
teri ve şenlikterin vazgeçilmez unsuru 
olmuşlardır. 
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1 CÜDEY' b. ALİ ı 

(~ı:.r.c:-~ı 
Cüdey' b. All ei-Kirmanl el-Ezdl 

(ö. 129/ 747) 

L 
Emeviler devri kumandanlarından. 

_j 

Ezd kabilesine mensup olan ailesi 
iran ' ın fethinden sonra Kirman'a yer
leşti. Kirman'da doğduğu için Kirmani 
nisbesiyle meşhurdur. Bütün ömrü Ho
rasan'da geçtiğinden Şeyh- i Horasan la
kabıyla anılırdı. Halife Ömer b. Abdüla
ziz'in müslüman olan gayri Arap unsur
dan cizye atmama uygulamasının onun 
ölümünden sonra terkedilmesi bazı is
yanlara sebep olmuştur. Bunlardan bi
risi · de H aris b. Süreye'in Toharistan'da 
başlattığı isyandır. isyanın yayılmasına 
engel olamayan Horasan Valisi Asım b. 
Abdullah el-H il ali aziedilerek yerine E sed 
b. Abdullah el-Kasri getirildi. Esed yar
dımcılığına, yıllardan beri Horasan'da bu
lunan, ülkeyi ve Arap kabileleri arasın
daki münasebetleri çok iyi bilen Cüdey'i 
getirdi (118/ 736) 

Esed Haris'e karşı derhal harekete ge
çerek onu Maveraünnehir'i terketmeye 
ve Toharistan'a çekilmeye mecbur etti. 
Haris Kuzey Toharistan'da akrabalarının 
bulunduğu Tebüşkan Kalesi'ne gitti, fa
kat içeri alınmadı. Esed Cüdey' b. Ali ku
mandasındaki bir orduyu Tebüşkan üze
rine gönderdi. Cüdey' kaleyi kuşatarak 
içeridekileri teslime zorladı. Kaledeki sa
vaşçılar kılıçtan geçirildi, kadın ve ço
cuklar ise esir alındı. 736 yılı ·sonlarında 

Türgiş hakanı ile Esed arasındaki müca
deleler sırasında Cüdey' Belh'te kalarak 
şehri muhtemel saldırılara karşı koru
mak için tedbir aldı. 

Hişam'ın ölümünden sonra Emevi ha
lifesi olan Il. Velid'in (743-744) kısa bir 
süre sonra III. Yezid'in çıkardığı bir is
yan neticesinde öldürülmesi, Horasan'
da Arap kabileleri arasında küllenmek
te olan rekabeti yeniden alevlendirdi. 
Ezd ve Rebia kabileleri Cüdey' b. Ali'nin 
önderliğinde Horasan Valisi Nasr b. Sey
yar'a karşı isyan ettiler. Cüdey', Ernevi
ler tarafından şiddetle cezalandırılan 

Mühelleboğulları ' nın intikamını almak 
iddiasıyla ortaya çıkarak Ezd kabilesini 
etrafında topladı. Fakat Nasr ile girişti
ği ilk mücadelede esir düştü ve Merv'de 
hapsedildi (744). Cüdey' bir ay sonra ha
pisten kaçarak Merv civarında Ezd ve 
Rebia kabilelerinden oluşan yeni bir or
du kurdu. Nasr onların üzerine yürüdüy-

se de taraflar birbirlerinden çekindikle
ri için savaş olmadı. Bu sırada Nasr Cü
dey'in can düşmanı olan Haris b. Süreye 
ile temasa geçerek ortak düşmaniarına 
karşıonunla anlaşmak istedi. Ancak bu 
mümkün olmadı. Mart 746'da yapılan 
mücadeleyi Nasr kazandı. Bu yenilgi üze
rine Haris Cüdey· ile temasa geçerek 
onunla anlaştı. Bu defa mağlübiyet sı
rası Nasr'a gelmişti. Onların karşısında 
duramayan Nasr Merv'den Nişabur'a çe
kildi. 

Haris ile Cüdey' arasındaki iş birliği 

uzun sürmedi ve aralarında mücadele 
başladı. Nisan 746 tarihinde yapılan sa
vaşta Haris yeniidi ve savaş meydanın
da hayatını kaybetti. Nasr ise Nişabur'
da yeni Irak umumi valisi Yezid b. ömer 
b. Hübeyre'nin de desteği sayesinde bir 
ordu düzenleyerek iyice kuwetlenmiş 

olan Cüdey'le savaşmak için hazırlıkları
tu tamamladı. 7 47 yılında Merv'i tekrar 
ele geçirmek için harekete geçti, Cüdey' 
de şehirden çıkarak onu karşıladı. iki or
du Handekayn adı verilen yerde sava
şa girmeden günlerce beklediler. Küçük 
çaptaki çarpışmalar ise devam ediyordu. 
Nihayet Nasr ile Cüdey' arasında Nasr'ın 
karargahında müzakereler başladı. Bu 
sırada Nasr'ın yanında bulunan Haris b. 
Süreye'in oğullarından birisi babasının 

intikamını almak için Cüdey'i arkadan 
bıçaklayarak öldürdü. Başka bir rivaye
te göre ise iki ordu arasında görüşmeler 
yapılırken Nasr'ın daha önce verdiği ta
limat üzerine Cüdey' ani bir hücumla öl
dürülmüştür. 
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