
re görev yaptığı anlaşılmaktadır. Daha 
sonra bu görevden ayrılmasına rağmen 
ömrünün sonuna kadar askeri üniforma
sını çıkarmadığı için "Cündi"' (ordu men
subu) nisbesiyle tanınmıştır. Babasının 

da aynı meslekten olması sebebiyle İb
nü'I-Cündi diye de anılır. Babası Hane
fi olduğu halde kendisi hocalarından ib
nü'I-Hac ei-Abderf'nin tesiriyle Maliki 
mezhebine meyletti. Abdullah b. Süley
man ei-Menüfi'den fıkıh, Ebü'I-Ferec Ab
durrahman b. Muhammed ei-Makdisf
den hadis, Burhaneddin İbrahim b. La
cin er-Reşidfden Arapça ve fıkıh usulü 
okudu. Hocası Menüfi'nin ölümü üze
rine onun ders halkasını devraldı. Da
ha sonra Şeyhüniyye Medresesi'nde mü
derris oldu. Ders halkası talebelerle do
lup taşan Cündfye fetva sormak için de 
pek çok kişi başvururdu. Talebeleri ara
sında Burhaneddin İbn Ferhün, Behram 
b. Abdullah ed-Demiri. Halef b. Ebü Be
kir en-Nahriri, Cemaleddin Yüsuf b. Ha
lid el- Bisati gibi alimler bulunmakta
dır. 

Mısır'da Maliki mezhebinin önderliği
ni yapan Cündi, fıkıh yanında Arap dili 
ve edebiyatı, hadis ve feraiz alanlarında 
da uzmandı. Talebelerinden Burhaned
din İbn Ferhün onun hadis rivayetinde 
güvenilir olduğunu belirtmektedir. Hac 
için Mekke ve Medine'ye gitmesi dışın
da Kahire'den ayrıimamasma rağmen 
Maliki fıkhına dair el-Mul]taşar adlı ese
ri Kuzey Afrika Malikıler'i arasında bü
yük itibar gördü. Bu bölgede Sidi Halil 
adıyla tanınan alimin şöhreti islam dün
yasının her tarafına yayıldı. 

Bazı kaynaklar Cü ndi'nin Şewal 770'
te (Mayıs 1369) İskenderiye'nin hıristiyan 
işgalinden kurtuluşu için savaştığını be
lirtmekteyse de bu bilgi ihtiyatla karşı
lanmalıdır. Zira 767 Muharreminde (Ekim 
1365) İskenderiye'yi yağmalayan Frenk
ler'in kısa bir süre sonra kendiliklerin
den çekildikleri bilinmektedir. Altmış do
kuz yaşlarında iken Kahire'de vefat eden 
Cündi'nin ölüm tarihiyle ilgili rivayetler 
de farklıdır. Bazı kaynaklarda 749 (1348) 
ve 769 ( 1368) yılları verilmekle birlikte 
bunlardan birincisi hocası Menüfi'ye, 
ikincisi ise muhtemelen yine İbnü'I-Cün 
di künyesiyle tanınan Ebü Bekir Abdul~ 
lah b. Aydoğdu b. Abdullah ei-Cündf'ye 
aittir. Kaynakların büyük çoğunluğu 767 
yılı üzerinde ittifak etmekle birlikte Ah
med Baba et-Tinbükti, Cündf'nin bir ta
lebesinden gelen rivayete dayanarak 13 

Rebiülewel 776 (22 Ağustos 1374) tari
hini benimsemiştir. 

Eserleri. 1. el-Mu!Jtasar•. En meşhur 
eseri olup Maliki fıkhına dairdir. Ceza
yir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkele
rinde "el- Kitab" diye tanınan eser. bu 
bölge müslümanları arasında Maliki mez
hebinin temel kitaplarından olan el -Mu
vatta, ve el-Müdevvenetü'l-kübn'i'ya 
tercih edilegelmiştir. Birçok baskısı bu
lunan eserin (mesela Paris 1855; Bulak 
1293; Fas 1300; Kastantine 1878) altmı

şın üzerinde şerh ve haşiyesi vardır. Bun
lardan Bisati, Mewak. Hattab. Muham
med b. Abdullah ei-Haraşi, Zürkani ve 
Derdir'e ait olanlar en meşhurlarıdır. Çok 
erken tarihlerde müsteşriklerin de dik
katini çeken eser Frarısızca'ya. ingilizce'
ye ve İtalyanca'ya tercüme edilmiş, ay
rıca çeşitli çalışmalara konu olmuştur. 

z. et- Taviih. İbnü'I-Hacib'in Maliki fık
hına dair el-Mul]taşar adlı eserinin şer
hi olup özellikle Kuzey Afrika'da çok meş
hurdur. 3. Kitô.bü'l -Menô.sik. Hac mena
sikiyle ilgilidir. Brockelmann bu eser üze
rine Hattab'ın yaptığı bir şerhe ait yaz
ma nüshayı kaydetmektedir ( GAL Suppl., 

ll, 99). Ancak kaynaklar. Hattab'ın ko
nuyla ilgili Hidô.yetü's-sô.liki1-muJ:ıtac 
li- beyani ii 'li'l-mu 'temir ve'l-J:ıô.c ad
lı bir eserini zikretmekle birlikte bunun 
Kitô.bü'l-Menô.sik'in şerhi olduğuna da
ir herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır 
(ayrıca b k. GAL, ll ; 508, Suppl., ll, 537); 4. 
Adô.bü's-süluk. Cenneti kazanmanın yol
larını anlattığı tasawufi mahiyette bir 
eserdir. s. Menô..labü'ş-Şeyl] 'Abdillah 
el-Menufi. Hocası Menüfi'nin hayatı ve 
menkıbeleriyle ilgili bir risaledir. 6. Mu
J:ıa??irô.tü'l-fühum fimô. yete 'allak bi't
ten'icim ve'l- 'ulum (bu eserlerin yazma 
nüshaları için bk. GAL, ı . 373; ll, ı 02-103 ; 

Suppl., ı. 538; ll, 96-99; Muhammed Riyad 
el-Malih. ı . 37-38; Zeydan. ııı. 254) 

Bunlardan başka kaynaklarda zikre
dilen diğer bazı eserleri de şunlardır: 
ŞerJ:ıu Mul]tasari İbni'l -Hdcib (İbnü'I
Hacib'in fıkıh usulüyle ilgili meşhur eseri 
Müntehe's-sal ve'l-emel'in yine kendisi 
tarafından yapılan el-Mul].taşar adlı özeti
nin şerhidir) ; Şerf:ıu'l-Müdevvene (Sah
nun'un Maliki fıkhına dair meşhur eseri 
el-Müdevvenetü'l - kübrti'nın şerhi olup 
"Kitabü'l-f:Iacc"a kadardır); Şerh 'alô. El
fiyyeti İbn Mô.lik (İbn Malik et-Tai'nin 
Arapça grameriyle ilgili eseri El{iyye'nin 

şerhidir) ; Zabtü'l-müveccehdt ve ta 'ri
fühô.. 
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li! CENGİZ KALLEK 

CÜNDİŞAPÜR 

(JY.~~) 

İran'ın Huzistan bölgesinde 
eski bir şehir_ 

Tarihi çok eskilere dayanan Cündişapür 
(Arapça'da CündTsabQr). Sasani hüküm
darlarından ı. Şapur b. Erdeşir (241-273) 

tarafından Kazerün yakınlarında Süs ile 
Hemedan şehirlerini birbirine bağlayan 
yol üzerinde kurulmuştur. Kelime Pehle
vice "Vendiv Şapur"un (Şapür tarafından 
alınmış) Arapçalaşmış şeklinden ibarettir. 

Romalılar ile Sasaniler arasında çıkan 
savaşta 1. Şapür, Roma imparatoru Va
lerian'ı yenerek ordusunu esir aldı. Esir
lerle birlikte Suriye'deki sanatçılar, işçi-
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ler ve bilginlerden oluşan kalabalık bir 
grubu da Cündişapür' a yerleştirdi. lll. 
Şapür zamanında (383-388) Cündişapür'
da peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan 
Mani ı. Behram (420-438) tarafından öl
dürüldü ve derisi Cündişapür kapıların
dan birine asıldı. Mezhep anlaşmazlık
ları yüzünden 489'da Edessa'dan (Urfa) 
sürülen Nestüriler ile putperest kabul 
edildikleri için S29'da Atina'dan sürgün 
edilen Yeni Eflatuncu sekiz felsefeci Cün
dişapür'a yerleşmişti. Böylece hıristiyan, 
Suriyeli, Hintli, Yunanlı ve iranlı bilim 
adamıari burada toplandı. islam alemin
de Enüşirvan-ı Adil diye bilinen ı. Hüs
rev (531-579) Cündişapür'da felsefe, tıp 
ve diğer ilimierin okutulduğu bir mek
tep kurmuş ve onun zamanında şehir 
büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir. 
Aristo ve Eflatun'un bazı eserleriyle Ke
lı1e ve Dimne bu devirde Farsça'ya çev
rildi. Yine bu dönemde Pehlevi edebiya
tı altın çağını yaşadı. ı. Hüsrev'in kur
muş olduğu tıp okulunda Hintli doktor
lar yanında Yunanlı doktorlar da görev 
yaptılar. Ararnice öğretim yapan okul 
Hint ve Yunan kültüründen etkilenmiş, 
daha sonra müslüman tıp kültürünün 
oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Hz. Peygamber zamanında meşhur bir 
Arap doktoru olan Haris b. Kelede'nin 
Cündişapür'da tıp tahsili gördüğü riva
yet ~dilir. Cündişapür Hz. Ömer zama
nında Ebu Musa el-Eş'ari tarafından ba
rış yoluyla alındı ( 171 638). Hz. Ömer Bişr 
b. Muhtefez'i buraya vali tayin etti. Cün
dişapür müslümanların eline geçtikten 
sonra da önemini korudu ve şehirde bir
çok alim yetişti. Muaviye b. Ebü Süf
yan'ın doktoru İbn Esai en-Nasrani Cün
dişapür'da yetişmişti. Cündişapür tıp 

okulu temsilcileri Abbasi sarayında dai
ma özel bir saygı gördüler. Halife Man
sOr midesinden rahatsızlanınca Cündişa
pür Tıp Okulu'nun hocalanndan hastaha
nenin baştabibi Curcis b. Cibrail b. Buh
tişü' Bağdat'a çağınldı (765) Yerine oğ
lunu bırakarak Bağdat'a gelen Curcis 
burada dört yıl kaldı ve 769'da halife
den izin alarak Cündişapür'a döndü. 

Cündişapür'daki hastahanede ilmi tedavi 
metotları mahalli tedavi şekilleriyle bir
leştiriliyordu. Burada yetişmiş ve tıp ala
nında çeşitli eserler vermiş olan hekimler
den bazıları şunlardır : Curcis b. Cibrail b. 
Buhtişü'. BuhtişQ' b. Curcis, Cibrail b. Buh
tişü', Buhtişü' b. CibraTI. Sabür b. Sehl. 
Cündişapür'da tıp okulunun dışında felse
fe ve din eğitimi yapan okullar da vardı. 

Saffariler'in kurucusu Ya'küb b. Leys 
es-Saffar 867 yılında başlattığı isyan so-
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nunda iran'da bazı bölgeleri idaresi al
tına aldı ve Cündişapür'u başşehir yap
tıktan iki yıl sonra burada öldü (879). 

Abbasi halifelerinin zayıflığından fay
dalanan Büveyhiler emirülümera unva
nıyla İsfahan ve Hüzistan bölgesinde ha
kimiyet kurmaya başladılar. Cündişa

pür'u da Saffariler'den aldılar. Büveyhi
ler'den Bahaüddevle ile kardeşi Samsa
müddevle arasında çıkan anlaşmazlık 

sonucu Samsamüddevle Hüzistan bölge
sini işgal etti (993) Bahaüddevle'nin Türk 
beyi Togan bu eyaleti geri almaya mu
vaffak olduysa da Samsamüddevle on
ları Hüzistan'dan çıkardı. 998'de Samsa
müddevle öldürülünce bölge Bahaüddev
le'nin eline geçti. Selçuklu Sultanı Tuğ
rul Bey 1 OSS'te Bağdat'a girerek Büvey
hi hakimiyetine son verdi ve Cündişa
pür Selçuklular'ın eline geçti. Ancak Sel
çuklular zamanında da Hüzistan bölge
sinde devam eden savaşlar yüzünden 
Cündişapür gittikçe artan bir hızla öne
mini kaybetti. Hekimler şehri terkedip 
Bağdat Bimaristanı'nda görev aldılar. 

İbn Havkal ve Makdisi Cündişapür'u 
tarıma elverişli, hurması, suyu bol ve
rimli bir şehir olarak tanıtırlar. Yaküt 
ise kendi zamanında mahiyeti bilinme
yen bazı kalıntılarının bulunduğundan 

bahseder. Buna göre şehir Xlll. yüzyıl 
civarında tamamen metrük idi. Cündi
şapür'un yıkıntıları bugün iran'ın ŞaM
bad şehri yakınlarındadır. Cündişapür 

adı yerilen üniversite ise Ahvaz'dadır. 
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CÜNDUUAH 
( .ııı~) 

Allah'ın müminlere yardım için 
gönderdiği manevi kuwetler, 

ilahi iradenin hakim olmasına 
vesile kılınan tabiat varlıkları 

ve olayları anlamında kullanılan 
bir terim. 

_j 

"Allah'ın ordusu· manasma gelen Arap
ça bir tamlamadır. "Asker. ordu; yardım

cı ve destekçi kuwet· anlamındaki cünd, 
Kur'an-ı Kerim'de yedi defa tekil, yirmi 
iki defa çoğul (cünOd) şekliyle kullanılmış
tır. Cünd ve cünüd kelimeleri ayetlerde 
hem insanlardan oluşan askeri birlik, 
hem de mecazi olarak müminlere yar
dım etmeleri için Allah tarafından gön
derilmiş manevi kuwetler anlamında kul
lanılmıştır. 

özellikle rivayet tefsirlerinde, söz ko
nusu ayetlerde geçen "manevi asker
ler"in melekler olduğunu bildiren hadis
ler zikredilmiştir (mesela bk. ibn Kesir, 
vı. 65-72, 95-96). Ayrıca Kur'an-ı Kerim'
de, Bedir ve bir görüşe göre de Uhud 
savaşlarında müşrik ordularından daha 
az sayıda olan müslümanlara yardımcı 
olmak üzere Aİlah tarafından binlerce 
melek gönderildiği bildirilmiştir (bk. Al-i 
imran 3/124-125; ei-Enfal 8/ 9). Müfes
sirler bu meleklerin savaşa fiilen katılıp 
katılmadıkları konusunda farklı görüşler 
belirtmişlerdir. Fiilen savaştıklarını ileri 
sürenler yanında yalnızca müslümanlara 
moral kazandırmak ve müşriklerin kalp
lerine korku salmak için bulunduklarını 
savunanlar da vardır. İbn Abbas'a da
yandırılan bir rivayete göre ise melekler 
sadece Bedir'de fiilen çarpışmışlar, di
ğer savaşlarda İslam ordusunun sayısı
ni çok gösterip manevi destek sağlamak 
için müslümanlar arasında yer almışlar
dır. Fahreddin er-Razi bu sonuncu riva
yeti çoğunluğun görüşü olarak verir (Me
{atr~u 'l-gayb, Vlll, 208-214) 

Bir ayette (eş-Şuara 26/95) "İblis'in as
kerleri"nden de söz edilmektedir. Müfes
sirler bu askerleri şeytana uyan ve onun 
yolunda çaba gösteren insanlar ve cin
ler olarak yorumlamışlardır (Fahreddin 
er-Razi, XXIV, ı 52) 

Bazı hadislerde kuş, çekirge gibi sürü 
halinde _gelip zirai mahsullere zarar ve
rebilen canlılarla rüzgara da cündullah 
denilmiştir (Müsned, V, 392; ibn Ma ce, 
"Şayd~. 9; Ebü Davüd, "Efime", 34) . Muh
temelen hadislerdeki bu kullanımdan 

dolayı Muhyiddin İbnü'l-Arabi kasırga, 


