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.
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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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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
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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-
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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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