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sel, deprem. salgın hastalıklar vb. olayları veya bu olayların vukuuna sebep olan
maddi ve manevi güç ve varlıkları tanımlamak için cündullah ya da aynı anlamda "asakir- i Hak" tabirini kullanmış
tır. İbnü'I-Arabi. tasawufi ve ahlaki bakımdan olguntaşarak tabii varlık ve olayların 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 bulunabileceklerini. Allah ' ın melik ismine mazhariyetlerinden dolayı bunları askerleri gibi 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, 146149) İsmail Hakkı Bursevi de yer ve gökteki her zerrenin Allah'ın ordusu olduğunu. O'nun bunlar sayesinde dilediği
ne zafer kazand ırdığını belirtir. Bazı mutasawıflar. cündullahın "velilerin menkı beleri" (Cüneyd-i Bağdadi). "keşfi bilgiler" (Kuşeyri). "kalbin kuwetleri" veya "ruhun melekeleri" (Molla Sadra) gibi anlamlara geldiğini ileri sürmüşlerdir.
BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü't-'Arab, "cnd" md.; Wensinck. Mu ' cem,
"cünd", "cünüd" md. leri; M. F. Abdülbaki. Mu'cem, "cünd", "cünıld" mdJeri; Müsned, V, 392 ;
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Kuşeyri. Leta'ifü ' /-işarat, Kahire 1981, ll , 28;
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Hazzaz lakabıyla
Ailesinin Nihavend'den Bağ
dat'a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir.
Cüneyd küçük yaşta tahsite başladı.
Ebü Sevr ei - Kelbi'den fıkıh okudu. Ebü
Ali el-Hasan b. Arefe el-Abdi başta olmak üzere bazı alimlerden hadis dinledi. Dayısı Seri es-Sakati ve Ebü Hamza
ei-Bağdadi gibi süfilerin sohbetinde bulundu. Zahiri ilimiere büyük önem veren
Seri, onun önce şerT ilimleri öğrenmesi
ni teşvik ettikten sonra. "Allah seni süfi
hadisçi değil hadisçi süfi kıls ın" şeklin
de dua etmiştir. Nitekim henüz yirmi yaşında iken fıkıh hacası Ebü Sevr'in ders
meclisinde fetva verecek seviyeye gelmişti. İbn Hallikan'ın onun Süfyan esSevri'nin mezhebinde olduğuna dair kaydettiği rivayet doğru değildir. Bu hata
Süfyan es-Sevri'nin adının Ebü Sevr ile
karıştırılmasından ileri ge l miş olmalıdır.
Cüneyd şerT ilimleri iyice öğrendikten
sonra kendini zühd, ibadet ve tasawufa verdi. Aslında küçük yaştan itibaren
tasawufa hevesli idi. Henüz yedi yaşın
da iken şükrün ne olduğunu soran Seri'ye. "Verdiğ i nimete güvenerek Allah'a
asi olmamaktır" diye cevap vermesi onun
bu alanda ne kadar yetenekli olduğunu
göstermektedir. Başta dayısı olmak üzere çevresinde büyük sütllerin bulunması . onun küçük yaşta tasawufa yönelmesine sebep olmuştur denilebilir. Bununla birlikte Cüneyd şer'i ilimlerle de
sürekli meşgul oldu. Ca'fer ei-Huldi'nin.
"Hal ile ilmi Cüneyd kadar mükemmel
bir şek i lde kendisinde birleştiren başka
bir süfi görmedim. Oriu gören halinin ilminden üstün, konuşmasını dinleyen ilminin halinden üstün olduğu kanaatine
varırdı" demesi ilim ve tasawuftaki mertebesini göstermektedir. Bundan dolayı
"tavüsü' l-ulema " ve "seyyidü't-taife" gibi
le

meşgul olduğundan

tanınmıştır.
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ilk devir sufiliğinin
en güçlü temsilcilerinden olan
meşhur sufi.
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ve orada yaşadı. Dotarihi belli değildir. Ailesi aslen Nihi:ivendli olup cam ticaretiyle uğraştık
larından Kavariri nisbesiyle tanınmak
taydı. Bizzat Cüneyd de ipek ticaretiyğum
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el- Hazzaz el-Kavariri
(ö. 297 /909)

Mu'tezile alimi Ebü'Iei-Kelbi ona hayran olmuştu. Zira edipler onun sözünden. filozoflar fikrinden. kelamcıl ar ilminden faydalanmak için etrafında toplanıyorlardı.
unvanıarta anılırdı.

Kasım

Cüneyd, tasawufun derinliklerine dalmak 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 vaaz vermeye teşvik etmesine rağmen o
kendisinde bu ehliyeti görmediğinden
çekingen davranmış, ancak manevi bir
işaret üzerine meclis teşkil edip konuş
maya başlamıştı. Bununla birlikte Cüneyd fena ve tevhid gibi tasawufun ince ve güç anlaşılan konularını kapalı kap ıl ar ardında aniatmayı tercih ediyor
(Cami, s. 87), bazan da bunları fıkıh perdesi altında gizliyordu.
Birçok ünlü süfi Cüneyd'in sohbetinde bulunmuş. onun müridi ve halifesi olmuştur. Ebü Muhammed ei-Ceriri, Ebü'IAbbas 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 Bekir el- Vasıti. Ebü Amr ez- Zeccaci Cüneyd'in sohbetinde bulunan tanınmış süfilerdendir (ibnü'l-Mülakkın , s. 137, Ateş .
s. 471 Bu sebeple tarikatların tamamı
na yakın kısmı silsilelerinde Cüneyd'e yer
verirler (Ma 'süm Ali Şah , Il, 440-442) Mutlak İmam, Küçük Şafii ve Sadr-i Kebir
gibi unvaniarta anılan fıkıh alimi İbn Süreye de onun sohbetinde bulunmuş, ruhaniyetinin tesirinde kalmış ve manevi
alandaki bilgilerini ona borçlu olduğunu
ifade etmiştir. Cüneyd'in kelamcılarla
tartışmalara girdiğini göstermek için
nakledilen rivayetler mübalağalı olsa bile bunların içinde doğru olanları da vardır. Mesela İbn Haldün onun. kelamcıla
rın Allah'ı eksik sıfatıardan tenzih ettiklerini görünce söylediği. "Kendisinde eksiklik bulunmayan yüce Allah'ı eksiklikten ve kusurdan tenzih etmek aslında
kusurdur" sözünü Mukaddime'de önemle kaydeder.
İbnü'l- Mülakkın'ın kaydettiğine göre
Cüneyd ölüm döşeğinde iken oturarak
namaz kılmış. bunun da bir nimet olduğunu ifade etmiş, istirahat etmesi gerektiğini söyleyeniere namaza durmak
suretiyle cevap vermiş ve virdiyle meş
gul iken ruhunu teslim etmiştir. Ölümün-
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den az önce hatim indirmiş, yeni bir hatime başlayıp Bakara süresinden yetmiş
ayet okumuştu . 297 (909) yılında vefat
etmiş olup cenaze namazında 60.000 kişinin bulunduğu rivayet edilir. 296 veya
298 yılında vefat ettiğine dair de rivayetler vardır. Bağdat'ın Şünüziye Mezarlığı'nda dayısı ve şeyhi Seri'nin yanında
toprağa verilen Cüneyd'in çeşitli islam
ülkelerinde makamları mevcuttur.
Cüneyd tasawuf terimlerini. usul ve
esaslarını tesbit ederek tasawufun ortaya çıkışını sağlayan büyük süfilerden
biridir. Tasawufı' görüşleri hem kendi
risaleleri hem de kaynak eserler yoluyla günümüze ulaşmıştır. Süfı'liğin temel
konularından biri. insan ile Allah arasın
daki mesafeyi kapatma meselesidir. Ona
göre bu mesafe ancak tasawuf köprüsüyle kapatılabilir. Bundan dolayı tasavvufu. "Her şeyden atakayı kesip Allah'la
olmaktır" veya, "Allah'ın sendeki seni öldürüp kendisiyle diri kılmasıdır" şeklin
de tarif eder (Kuşeyri, s. 55 ı , 552). Cüneyd
birinci tanımda Allah'la kul arasındaki
mesafeyi aşmak için insanın Allah 'tan
başka her şeyden kopması gerektiğini,
ikinci tanımda ise bu yolculuğun sonunda beşeri vasıflar ortadan kalkmış olacağından insanın sadece Allah ' ın sıfat
Iarını göreceğini, bu anlamda beşeriliğin
yok olup sadece Hakk ' ın var olacağını
anlatmaktadır. Bu merhalede tasawufun temel meselesi olan tevhid konusuyla karşılaşılmaktadır.
Ebü Nasr es-Serrac. Cüneyd'i tevhid
konusuna ağırlık veren Bağdat süfı'le
rinden gösterir. Gerçekten de Cüneyd,
Haris ei-Muhasibf ve Seri es-Sakat! gibi
süfı'lerin üzerinde durdukları tasawufı'
tevhid anlayışını derinleştirmiş ve bu kavra·ma yeni boyutlar kazandırmıştır. Cüneyd 'e göre tevhid aklın bilgi sınırı dı
şında kalır. Süfı'lerin tevhidi "kıdemi hudüstan ayırmak, hudüsu kaldırıp kıdemi
tek bırakmaktır". Bu tarife göre o Allah'tan başka her şeyi ortadan kaldırır ; hadis varlıkları kadim va rlığın birer görüntüsü kabul ederek gerçekte var olanın
yalnızca Allah olduğunu düşünür ve görüntüleri yok sayar. Daha sonra gelen
bütün süfi müellifler onun bu sözünün
etkisinde kalmışlar ve bu ifadeyi tevhidin en veciz ifadesi saymışlardır. Ancak
her süfı' bu tanımı kendi görüşleri doğ
rultusunda yorumlamıştır. Cüneyd tevhidin çeşitli mertebelerinden bahsetmiş
tir. Ona göre tevhid, biri , avamın diğeri
havassın tevhidi olmak üzere iki türlüdür. İkrar. tenzih, akıl ve akli deliliere da-
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yanan tevhid avamın tevhididir. Kelamcıların kıyas ve burhana dayanan tevhid
anlayışları da bu kısma girer. Kelam ilmiyle ilgilenen Cüneyd tevhidi, "Kıdemi
hactesten ayırmaktır" şeklinde tarif ederken bu tevhide işaret etmiştir. Bundan
dolayı Muhyiddin İbnü'I-Arabi Fw;uşü'l
J:ıikem'de onun bu tarifini tenkit etmiş
tir. Cüneyd tevhidi, "Benzetme. keyfiyet, belirleme. biçimlendirme ve örneklendirme söz konusu olmaksızın O birdir. doğurmadı, doğmadı, zıddı, dengi ve
benzeri yoktur demek, bu suretle en mükemmel teklikle O'nun birlik gerçeğini
dile getirerek böylece zaten bir olan tekliğin sonucuna varmaktır " biçiminde tarif ederken de kelam alimlerinin görüş
lerini tekrarlamıştır.
Cüneyd tevhidin kelamdaki manasını
tesbit ve izah etmekle kalmayıp bu kavramı kelamdan tasawufa, akli sahadan
ruhi tecrübe alanına nakletmiştir. Artık
bu anlamdaki tevhid ruhi temaşaya dayanan. yaşanan ve tadılan (ş uhüdi ve zevki) bir tevhiddir. Bu konuyla ilgili bir mektubunda bu tevhidi dörde ayırır. Bunlardan ilki halkın tevhidi, ikincisi zahir ulemasının tevhididir; diğer ikisi ise seçkin ariflerin (havassın) tevhididir. Ariflere ait tevhidin birinci mertebesinde Allah ' ın birliğini dile getiren salikin gözü
O'ndan başka bir şeyi görmez ; zahirde
ve batında O'nun emirlerini yerine getirirken O'ndan başka hiçbir şeyden korkmaz. hiçbir şeye rağbet etmez. Hakk ' ın
tecellileri karşısında sadece Hak için
Hakk'ın emirlerine uyar. İkinci mertebede salikin Allah ' ın huzurundaki varlı
ğı bir gölge ve hayalden ibarettir. Onu
sevk ve idare eden sadece Allah'ın irade ve kudretidir. Tevhid deryasında salik fena halinde olduğundan ne Hakk ' ın
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davetinden ve emrinden ne de kendisi nin bu davete icabet etmesinden haberdardır. Allah'ın huzurunda O'nun hakiki
birliğini bulduğundan kendinden geçmiş
ve hissini yitirmiştir. Artık onda tasarruf eden, yöneten ve yönlendiren sadece Hak'tır. Bu mertebede kulun sonu evveline dönmüş, olmadan önceki gibi olmuştur ; yani kul maddi aleme gelmeden önce hangi halde idiyse yine o hale
dönmüştür. Burada Cüneyd'in fena ve
misak nazariyeleriyle l~arşılaşılmaktadı r.
Cüneyd fena konusundaki fikirlerini
bir mektubunda açıklamıştır. Ona göre fena kulun beşeri varlığını unutması.
Hakk'ın varlığında kendi ferdi varlığının
eriyip kaybolmasıdır. Bunun üç mertebesi vardır. Birinci mertebede fena, kulun Hakk'ın emirlerini ve iradesini kendi
şahsi istek ve arzuların a tercih etmesidir. İkinci mertebede fena, Haklfın· iradesine uyup tamamıyla O'na bağlanan
kulun ibadetlerdeki haz ve zevklerden
fani olması, Hak ile kendisi arasına hiçbir" vasıtanın girmemesidir. Üçüncü m ertebede fena. Hakk'ın tecellileriyle kendinden geçen kulun içinde yaşadığı hakikati de görmemesidir. Bu durumda kul
nefsinden fani, Hak ile bakidir. şekil olarak vardır. ancak isim olarak yoktur. AfTfi, Cüneyd'in bahsettiği fenanın marifet
ve vahdet-i şühüddan ibaret olduğunu
söyler. Burada ne kulun maddi varlığının
yok olması. ne de Hak ile birleşmesi (ittihad ) asla söz konusu değildir. Fena halinde kul mutlak bir olumsuzluk halinde
de değildir. Hak ile baki olan kul O'nun
iradesinin zuhür mahalli, fiilinin aletidir.
Hadiste de işaret edildiği üzere bu mertebede Hak kulun "gören gözü. işiten
kulağı , tutan eli ... " olmuştur. Akıl tevhidin bu .mertebesini kavramaktan aciz-
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dir; zira tevhidin son noktasına gelen
hayrete düşer.
Cüneyd 'in misak nazariyesi de onun
tevhid ve fena anlayışına bağlıd ır. Burada misaktan maksat kul ile Allah arasındaki bir ahiddir. Cüneyd 'e göre bu
aleme gelmeden çok önce Allah insanla rın ruhlarını ya ratm ı ş , sonra onlara,
"Ben sizin rabbiniz değil miyim?" diye
sormuş, onlar da, "Evet rabbimizsin" cevabını vermişle rdi (bk A'raf 71 172). Bu
ilahi hitap esnasında kul fena halinde
olduğun d an onun adına ve onun diliyle
Allah, "Evet rabbimizsin" demişti. Fakat
insan şu anda bu olayın şuurunda değil
dir. İnsan bu aleme geldikten sonra da
söz konusu halin benzerini yaşa r. Cüneyd, tevhidin son mertebesinde, "Kulun
sonu eweline döner ve olmadan önce olduğu gibi olur" derken bunu anlatmış
tır (Kuşeyri, s. 584). Daha sonraki süfTierin "bezm-i elest" dedikleri bu misak fikri ilk defa Cüneyd tarafından belirgin bir
tarzda ortaya konulmuştur.
akı l

Cüneyd tevhid ve fena hallerinin yatasawufi zevk ve vecd hallerine büyük değe r verir ; bu tür manevi
hal ve heyecanların yaşanmasını sağla
ması bakımından da sema ve ilahilerin
lüzumundan bahseder. Sema için uygun
zaman, mekan ve ihvanın mevcut olmasını şart koşar. Ayrıca bütün bunlar gerçekleşir ve manevi haller en geniş bir
biçimde yaşanıp ruhun derinliklerine inilirken zahiri hükümlere bağlı kalınması,
şer'i ölçülerin dışına çıkılınaması gerektiğini ı srarla vurgular; bu münasebetle
şeriata aykırı tasawufi hal ve hareketleri tenkit eder. Nitekim Cüneyd, esas itibariyle hayranı olduğu Bayezid-i Sistami'nin sekr* ve şatah (bk. ŞATHİYE) anlayışını kendine örnek almamış, buna
karşı sahv* ve temkin halini savunmuş
tur. Bu sebeple Hücviri'nin de işaret ettiği gibi Cüneyd'in yolundan gidenler sahvı sekre tercih etmişlerdir. Onun tasavvufu söze değil işe ve ruhi tecrübeye dayanır; olabildiği kadar akla ve mantığa
da uygundur. Nitekim Ebü Ca'fer el-HaddM, "Eğer akıl insan şekline girseydi
Cüneyd süretinde görünürdü" demiştir
(Uimii, s. 80)
Cüneyd, salikin amel ve mükellefiyetIerden kurtulacağı bir seviyeye ulaşma
sının mümkün olduğundan söz eden ve
bu suretle bir bakıma İbahilik'ten yana
olan süfilere şiddetle hücum eder, bu
tür beyanla rı hırsızlık ve zinadan daha
büyük günah sayardı. Hz. Peygamber'in .
sünnetine sarılma ve onu örnek alma
şanmasına,

dışındaki

yollardan hiçbiriyle Hakk'a
belirtir ve, "Yolumuz
Kitap ve Sünnet'le kayıtlıdır"; "Tasawuf
ilmi Kur'an ve hadisle sınırlıdır" derdi.
Şer'i hükümlere olan bağlılığından dolayı Bayezid -i Bistami'nin sözlerini te'vil
etmiş, Hallac-ı Mansür'u ise yanından
uzaklaştırmıştı. Süfi kıyafetini kullanmamış, bunun sebebini soranlara, "Önemli
olan yamalı elbise giyrnek değil bağrı yanık olmaktır " cevabını vererek şekilciliğe
itibar etmediğini ortaya koymuştur.
Sekr halini ve bu haldeyken söylenen
sözleri reddetmemekle beraber sahv ve
temkin halini esas alan ve böylece sahv
halini tasawufun temeli durumun a getiren Cüneyd'in tasawufi görüşleri, hem
çağdaşı süfiler hem de daha sonraki mutasawıflar üzerinde derin tesirler bırak
mıştır. Onun açtığı yoldan gidenlere Cüneydi denildiğini kaydeden Hücviri, kendi şeyhlerinin de bu zümreye mensup olduli:larını belirtmektedir. el-MünJ.u.? mine'd -daWl adlı eserinde belirttiğine göre Gazzali' nin tasawufa yönelmesinde
de Cüneyd'in tesiri olmuştur. el -Lüma',
et- Ta 'arruf, ~ıltü'l-~ulılb ve er-Risô.le gibi tasawufun temel kaynakları Cüneyd'in fikirlerine geniş yer ayırır, onun
tasawufi konulardaki sözlerini delil sayarlar. Süfi tabakat kitaplarında da önemli bir yer tutan Cüneyd'e bütün tarikat
mensupları büyük bir veli nazarıyla bakarlar (ayrıca bk. CÜNEYDİYYE).
yolu

ulaşılamayacağını

Cüneyd'in bazı mektupları ( er-Resa 'il)
günümüze kadar gelmiştir (Süleymaniye
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. ı 374). Bu mektupları Ali Hasan Abdülkadir The Life
Personality and Writings of al-Junayd
(London 1962) adlı eserinin içinde İngi
lizce tercümeleriyle birlikte yayımlamış 
tır. Aynı mektuplar bazı yeni mektupların ilavesiyle Süleyman Ateş tarafından
da Cüneyd-i Bağdô.di: Hayatı Eserleri ve Mektupları adıyla yayımlanmıştır
(İstanbul 1970). Cüneyd'in tasawufi düşüncelerini ifade etmek için söyled i ği ve
süfi tabakat kitaplarında yer alan sözleri açık ve anlaşılır olmakla birlikte risale ve mektuplarındaki ifadeleri son
derece kapalıdır. İbnü'l - Arabi bile onun
sözlerini anlamadığım söylemiştir (bk.
Afifi, s. 172). Bunun sebebi, içinde bulunduğu tasawufi halin galebesi ve tesiri
altında olması, dolayısıyla yaşadığı derin ruhi halleri ifade etmekte kelimelerin yetersiz kalmasıdır. Bunun yanı sıra
Cüneyd bazı duygu ve fikirlerini remiz
ve işaretlerle aniatmayı tercih etmiştir.
Sıddikların müşahedelerini işaretle an-

!attıkları görüşünde

olan Cüneyd 'in simünlüdür. O zahiri ve şer' i
hükümleri bile birtakım tasawufi ve ruhi hallerin simgesi olarak görüyordu.
Haccın menasikindeki işaret ve remizler
hakkin'daki açıklaması da çok meşhur
dur (bk Hücviri, s. 425).
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