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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, 



sel, deprem. salgın hastalıklar vb. olay
ları veya bu olayların vukuuna sebep olan 
maddi ve manevi güç ve varlıkları ta
nımlamak için cündullah ya da aynı an
lamda "asakir- i Hak" tabirini kullanmış
tır. İbnü'I-Arabi. tasawufi ve ahlaki ba
kımdan olguntaşarak tabii varlık ve olay
ların hakikatine mazhar olan ve Allah'ın 
isimleri kendisinde tecelli etmiş bulunan 
velileri n. Allah· ın inayeti sayesinde ve 
O'nun iznine bağlı olarak bu varlık ve 
olaylar üzerinde tasarrufta bulunabile
ceklerini. Allah ' ın melik ismine mazha
riyetlerinden dolayı bunları askerleri gi
bi kullanabileceklerini belirtir ve buna. 
Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı sırasın
da düşman askerlerine doğru attığı bir 
avuç toprağın onları yenilgiye uğratma
daki etkisine işaret eden ayeti (ei-Enfal 
8/ 17) delil gösterir (el.Pütahat, ll, 146-
149) İsmail Hakkı Bursevi de yer ve gök
teki her zerrenin Allah'ın ordusu oldu
ğunu. O'nun bunlar sayesinde dilediği

ne zafer kazandırdığını belirtir. Bazı mu
tasawıflar. cündullahın "velilerin men
kı beleri" (Cüneyd-i Bağdadi). "keşfi bilgi
ler" (Kuşeyri). "kalbin kuwetleri" veya "ru
hun melekeleri" (Molla Sadra) gibi anlam
lara geldiğini ileri sürmüşlerdir. 
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CÜNEYD-i BAGDADi 

( ..s~l~ -~) 
Ebü'I-Kasım Cüneyd b. Muhammed 

el-Hazzaz el-Ka variri 
(ö. 297 /909) 

ilk devir sufiliğinin 
en güçlü temsilcilerinden olan 

meşhur sufi. 
_j 

Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. Do
ğum tarihi belli değildir. Ailesi aslen Ni
hi:ivendli olup cam ticaretiyle uğraştık
larından Kavariri nisbesiyle tanınmak
taydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiy-

le meşgul olduğundan Hazzaz lakabıyla 
tanınmıştır. Ailesinin Nihavend'den Bağ
dat'a ne zaman geldiği kesin olarak bi
linmemektedir. 

Cüneyd küçük yaşta tahsite başladı. 

Ebü Sevr ei -Kelbi'den fıkıh okudu. Ebü 
Ali el-Hasan b. Arefe el-Abdi başta ol
mak üzere bazı alimlerden hadis dinle
di. Dayısı Seri es-Sakati ve Ebü Hamza 
ei-Bağdadi gibi süfilerin sohbetinde bu
lundu. Zahiri ilimiere büyük önem veren 
Seri, onun önce şerT ilimleri öğrenmesi
ni teşvik ettikten sonra. "Allah seni süfi 
hadisçi değil hadisçi süfi kılsın" şeklin
de dua etmiştir. Nitekim henüz yirmi ya
şında iken fıkıh hacası Ebü Sevr'in ders 
meclisinde fetva verecek seviyeye gel
mişti. İbn Hallikan'ın onun Süfyan es
Sevri'nin mezhebinde olduğuna dair kay
dettiği rivayet doğru değildir. Bu hata 
Süfyan es-Sevri'nin adının Ebü Sevr ile 
karıştırılmasından ileri ge lmiş olmalıdır. 

Cüneyd şerT ilimleri iyice öğrendikten 
sonra kendini zühd, ibadet ve tasawu
fa verdi. Aslında küçük yaştan itibaren 
tasawufa hevesli idi. Henüz yedi yaşın
da iken şükrün ne olduğunu soran Se
ri'ye. "Verdiğ i nimete güvenerek Allah'a 
asi olmamaktır" diye cevap vermesi onun 
bu alanda ne kadar yetenekli olduğunu 
göstermektedir. Başta dayısı olmak üze
re çevresinde büyük sütllerin bulunma
sı . onun küçük yaşta tasawufa yönel
mesine sebep olmuştur denilebilir. Bu
nunla birlikte Cüneyd şer'i ilimlerle de 
sürekli meşgul oldu. Ca'fer ei-Huldi'nin. 
"Hal ile ilmi Cüneyd kadar mükemmel 
bir şeki lde kendisinde birleştiren başka 
bir süfi görmedim. Oriu gören halinin il
minden üstün, konuşmasını dinleyen il
minin halinden üstün olduğu kanaatine 
varırdı" demesi ilim ve tasawuftaki mer
tebesini göstermektedir. Bundan dolayı 
"tavüsü' l-ulema" ve "seyyidü't-taife" gibi 

Cüneyd-i Bağdadi ' n i n türbesinin minyatürü IMat<akç• Nosuh. 
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CÜNEYD- i BAGDADl 

unvanıarta anılırdı. Mu'tezile alimi Ebü'I
Kasım ei-Kelbi ona hayran olmuştu. Zi
ra edipler onun sözünden. filozoflar fik
rinden. kelamcılar ilminden faydalan
mak için etrafında toplanıyorlardı. 

Cüneyd, tasawufun derinliklerine dal
mak ve zihni sürekli ruhi konularla meş
gul olmakla birlikte geçimini sağlamak 
için ticaretle de uğraşıyordu. İbn Nüceyd, 
onun dükkanında perde ile ayırdığı bir 
köşede ibadete devam ettiğini söyler. 
Cüneyd 'in irşad faaliyetine başlayacak 

bir duruma geldiğini gören Seri onu va
az vermeye teşvik etmesine rağmen o 
kendisinde bu ehliyeti görmediğinden 
çekingen davranmış, ancak manevi bir 
işaret üzerine meclis teşkil edip konuş
maya başlamıştı. Bununla birlikte Cü
neyd fena ve tevhid gibi tasawufun in
ce ve güç anlaşılan konularını kapalı ka
pılar ardında aniatmayı tercih ediyor 
(Cami, s. 87), bazan da bunları fıkıh per
desi altında gizliyordu. 

Birçok ünlü süfi Cüneyd'in sohbetin
de bulunmuş. onun müridi ve halifesi ol
muştur. Ebü Muhammed ei-Ceriri, Ebü'I
Abbas İbnü'I-Arabi, İsmail b. Nüceyd. Ali 
b. Bündar es- Sayrafi. Ebü Bekir Şi bii. 
Mimşad ed -Dineveri, Abdullah eş-Şa'ra
ni. Muhammed b. Ali ei -Kettani. Ebü Be
kir el- Vasıti. Ebü Amr ez- Zeccaci Cü
neyd'in sohbetinde bulunan tanınmış sü
filerdendir (ibnü'l-Mülakkın , s. 137, Ateş . 

s. 4 71 Bu sebeple tarikatların tamamı
na yakın kısmı silsilelerinde Cüneyd'e yer 
verirler (Ma 'süm Ali Şah , Il, 440-442) Mut
lak İmam, Küçük Şafii ve Sadr-i Kebir 
gibi unvaniarta anılan fıkıh alimi İbn Sü
reye de onun sohbetinde bulunmuş, ru
haniyetinin tesirinde kalmış ve manevi 
alandaki bilgilerini ona borçlu olduğunu 
ifade etmiştir. Cüneyd'in kelamcılarla 

tartışmalara girdiğini göstermek için 
nakledilen rivayetler mübalağalı olsa bi
le bunların içinde doğru olanları da var
dır. Mesela İbn Haldün onun. kelamcıla
rın Allah'ı eksik sıfatıardan tenzih ettik
ler ini görünce söylediği. "Kendisinde ek
siklik bulunmayan yüce Allah'ı eksiklik
ten ve kusurdan tenzih etmek aslında 
kusurdur" sözünü Mukaddime'de önem
le kaydeder. 

İbnü'l- Mülakkın'ın kaydettiğine göre 
Cüneyd ölüm döşeğinde iken oturarak 
namaz kılmış. bunun da bir nimet oldu
ğunu ifade etmiş, istirahat etmesi ge
rektiğini söyleyeniere namaza durmak 
suretiyle cevap vermiş ve virdiyle meş
gul iken ruhunu teslim etmiştir. Ölümün-
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