CÜO[ EFENDi, Trabzonlu
9. Ta'lım-i Km1at (Trabzon 1328). Cüdf
Efendi'nin bunlardan başka eğitim. din
ve ahlak konularında yazdığı birçok ma kale devrin gazete ve mecmualarında
kalmıştır.
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Ebü'I-Gusn Düceyn b. Sabit
el- Kilfl el -Fezar!
(ö. II / VIII. yüzyılın ikinci ya rısı )
Saflığı

L

Arap

ile tanınan

fıkra kahramanı.
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Cevheri ve İbn Manzür "Cuha" kelimesini özel isim kabul ederlerse de el -K ö. musü ']- muhit müellifi Fırüzabadf bunun
Ebü'I-Gusn Düceyn b. Sabit'in lakabı olduğunu kaydetmekte. bu hususu diğer
bazı kaynaklar da teyit etmektedir. Bazı rivayetlerde Cuha'nın adı Nüh veya Abdullah olarak da geçer. Hayatı ve ailesi
hakkında fazla bilgi yoktur. ölüm tarihi
de bilinmemektedir. Çeşitli rivayetlerden
Cuha ' nın Fezare kabilesine mensup olduğu ve 1-11. (VII-VIII.) yüzyıllarda Küfe'de
yaşadığı anlaşılmaktadır. Babasının Küfe'nin tanınmış tüccarlarından olduğu rivayet edilir. Cuha bazı kaynaklara göre
100 yıldan fazla ömür sürmüş ve Ebü
Ca'fer ei-Mansür devrinde (753 -775) vefat etmiştir. Abbasf Devleti· nin kuru luşunda önemli katkıları bulunan Ebü
Müslim-i Horasanf ile de (ö 137 / 755) Küfe'de görüştüğü "emsal" kitaplarında
yer almaktadır. Ayrıca 826'da ölen Ebü'IAtahiye 'nin divanında (s 488) ondan bahsetmesi, Cuha 'n ın bu tarihten önce yaşadığını gösterir. Cuha henüz hayatta
iken fıkraları meşhur olmuş ve zamanla
bütün İslam alemine yayılmıştır. İbnü ' n
Nedfm, Cuha'nın fıkralarını ihtiva eden
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Nevadiru Cufıa adında bir eserden bahsetmekteyse de (el-Fihris~ s. 375) bu eser
günümüze ulaşmamıştır.
Bazı müellifler Cuha ile, Basra'da aynı asırda yaşamış olan, aynı adı ve künyeyi taşıyan tabiinden bir hadis ravisini
birbirine karıştırmaktadırlar. Hatta bu
isim benzerliği yüzünden bazı kaynaklar her iki şahsın aynı kişi olduğunu iddia etmektedir. İbn Hacer ei-Askalanf
Lisanü 'l-Mizan adlı eserinde (ll. 428)
bu iddiaya yer verdikten sonra bunun
doğru olmadığını, İbnü ' l- Mübarek. Veki' ve Abdüssamed gibi dindar kişilerin
böyle birinden hadis rivayet etmeyeceklerini kaydetmektedir. İbn Hibban da Ki tab ü 'l-Mecruhin'de (1 , 294) Yerbü' kabilesine mensup olan Basralı r aviden
bahsederken, "Genç arkadaşlarımız onun
Cuha olduğunu zannediyorlar. bu yanlış
tır " diyerek iki ayrı şahsiyetin mevcudiyetine işaret etmektedir.
Araplar Nasreddin Hoca'ya da "Cuha "
lakabını vermekte. bu yüzden de çok defa bu iki fıkra kahram anının hayatları ,
şahsiyetleri ve fıkraları birbirine karıştı
rılmaktadır. Hatta her ikisinin aynı kişi
olduğunu ileri sürenler bulunduğu gibi
ikisini de inkar ederek Anadolu'da ve
Irak'ta bu adla gerçek kişilerin yaşama
dığını ve bunların hayaif birer kahraman
olduğunu iddia edenler de vardır. Ancak
bu iki şahsiyetin hayatları ve fıkraları

la Fransızca 'ya çevirip yayımlamış (Pari s
19 16). bu Fransızca derleme Goha the
Fool adıyla İngilizce 'ye de tercüme edilerek neşredilmiştir. Leonide Soloviyev
1938 'de yine aynı mahiyette Rusça bir
fıkralar kitabı yayımlamış , aynı yıl Shebunina bunu Rusça· dan İngilizce 'ye çevirerek neşretmiştir.
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incelendiğinde , fıkra kahramanı olmanın

ötesinde aralarında bir benzerlik bulunmadığı gör ülür. Zira Nasreddin Hoca daima hikmetli sözler söyleyen. alim, filozof. çok zeki ve hazırcevap bir kişi olarak karşımıza çıkarken Cuha saf ve ahmak bir tipi canlandırmaktadır . Nitekim
Mısırlı yazar Hasan Hüsni Ahmed de Nasreddin Hoca'nın fıkralarını topladığı Neva diru Cufıa adlı eserinin mukaddimesinde birçoklarının alim ve filozof Türk
Cuha ile ahmak Arap Cuha'yı birbirine
karıştırdıkianna dikkat çeker. Cuha'nın
saflığı ve ahmaklığı darbımesel haline
gelmiş , fıkralarından bir kısmı Arap atasözlerine dair emsal kitaplarında yer almıştır.

Batı dünyasında şarkiyatçılık

harekeArap ve Türk
edebiyatları ile uğraşan Batılılar XIX. yüzyılın sonlarında Cuha 'yı ve Araplar arasında Cuha olarak bilinen Nasreddin Hoca 'yı aynı zamanda tanıdılar ve Araplar'ın
Cuha ' sı ile Nasreddin Hoca'yı birbirine
karıştırdılar. Nitekim Albert Ades ile Albert Josipovic hem Cuha'ya hem de Nasreddin Hoca'ya isnat edilen fıkraları derleyerekLe livre de Goha le simple adıytinin

başlaması sırasında

HüSEY iN TURAL

Hac veya umre maksadıyla
Mısır ve Suriye tarafından
Mekke'ye gelenlerin
ihrama girdikleri mikat yeri.
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Asıl adı Mehyea ' dır. Amalika tarafın
dan yurtlarından uzaklaştırılan Beni Akfl
kabilesi buraya yerleşmişti. Bir gece maruz kaldıkları sel çadırları ve hayvanları
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