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CÜNEYD-i ŞİAAzİ 

( 15jl_.;, ~) 

Ebü'l-Kasım Mulnüddln Cüneyd 
b. Mahmud-ı Şlraz! 
(ö. 801/1399 [?]) 

İranlı edip ve şair. 
_j 

Soyunun Hz. Ömer vasıtasıyla Kureyş 
kabilesinin kollarından Beni Adi b. Kti"b'a 
ulaştığı rivayet edilir. Şiraz'ın birçok bil
gin ve vaiz yetiştiren tanınmış bir aile
sine mensuptur. Kendisinin de "şeyhü
lislam" unvanını taşımasından iyi bir öğ
renim gördüğü anlaşılmaktadır. Şiraz'

daki Cami-i Atik'te vaizlik yapan ve bir 
İsfahan yolculuğu dışında Şiraz'dan hiç 
ayrılmayan Cüneyd'in ölüm tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Mensur eserini 
791'de (1389) tamamladığına göre bu 
tarihten sonra, büyük bir ihtimalle de 
801'de (1399) vefat etmiştir. 

Cüneyd-i Sirazi'nin fsa ve Rükneddin 
Yahya adında iki oğlu olmuştur. Bunlar
dan ilki, babasının tek mensur eseri olan 
Arapça Şeddü'l-izar·ı Mültemisü'l-emb
b{ı, l]aJişan mine'r-riya, adıyla F~rs
ça 'ya çevirmiştir (Şiraz ı 3641 ı 986) Bu 
tercüme daha çok Te?kire-i Hezar Me
zar veya Hezar u Yek Mezar adlarıyla 
tanınır. Diğer oğlu Rükneddin Yahya da 
Ebü'l-Hasan ed-Deylemi'nin Siretü Ebi 
'Abdillah adlı Arapça eserini Farsça'ya 
tercüme etmiştir (nşr. Annemarie Schim
mel, Ankara I 955). 

Eserleri. 1. Divan. Cüneyd-i Sirazi'nin 
tasawuff nitelikteki kaside ve gazelleri
ni ihtiva eden ve 1 OSO beyitten meyda
na gelen divanındaki şiirler üslüp ve şe
kil bakımından Hatız-ı Sirazi'nin şiirleri
ne benzer. Eser Said-i N efi'si tarafından 
yayımlanmıştır (Tahran 1325 hş.). z. Şed
dü'l-izar. Tam adı Şeddü'l-izar ii had
di'l-evzCır 'an züvvari'J-mezar olan eser. 
Şiraz'da medfun 31 S ünlü kişinin hal ter
cümelerini ihtiva eder. Şiraz'daki mezar
ların yerlerini gösteren bir kılavuz nite
liğini taşıyan kitap, haftanın yedi günü 
göz önünde tutularak yedi bölüme ay
rılmış ve hangi gün hangi mezarlığın zi
yaret edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Buna göre haftanın ilk günü, Şeyhülke
bir unvanını taşıyan Ebü Abdullah İbn 
Hafff'in, ikinci günü ise, Şeyh Bahili'nin 
mezarları, üçüncü gün Darüsselm. dör
düncü gün Ümmü Külsüm ve Şirüye, be
şinci gün Bağ-ı Nev. altıncı gün Cami-i 
Atik ve yedinci gün Musaila mezarlıkla
rı ziyaret edilir. Eser Mirza Muhammed 
Kazvini ve Abbas İkbal Aştiyani tarafın-

dan geniş açıklama ve notlarla birlikte 
yayımlanmıştır (Tahran ı 328 hş.) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Cüneyd-i Şfrazf. Divan (nşr. Said-i Nefısil. 

Tahran 1325 hş ., naşirin mukaddimesi; a.mlf., 
Şeddü'l·izar {i fıaddi'l · euzar 'an züvvari 'l ·me· 
zar (nşr. Mirza Muhammed Kazvini - Abbas 
ikbal Aştiyani). Tahran 1328 hş., naşirlerin mu· 
kaddimesi, s. E·H; Keş{ü'z.zunan, ll, 1028; 
Fürsatü'd-Devle-i Şirazf. Aş~r.; 'Acem, Bombay 
1314, s. 464; GAL, ll, 245; Suppl., ll, 256; Ne
fisf. Taril]·i f'lazm u Neşr, ı, 215·216; Safa. Ede· 
biyyat, 111/2, s . 1059·1063. 
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Iii ÜRHAN BİLGİN 

CÜNEYDİ SARIK 

(bk. SARIK). 

CÜNEYDİYYE 

(~~1) 

Cüneyd-i Bağdadi'ye 
(ö. 297 /909) 

nisbet edilen ve salıvı esas alan 
bir tarikat. 

_j 

_j 

Bayezid-i Bistami'ye nisbet edilen Tay
füriyye tarikatının vecd ve cezbeyi (bk. 

SEKR) esas almasına karşılık Cüneydiy
ye sahv* görüşünü benimsemiştir. Esa
sen VI. (XII.) yüzyıldan önce henüz tari
katlar kurulmamış olduğundan Cüney
diyye ve Tayfüriyye bugün anladığımız 
manada birer tarikat olmayıp daha çok 
bir meşreptir. Bununla beraber XII. yüz
yıldan itibaren kurulmaya başlayan Küb
reviyye, Kadiriyye, Hacegan, Gazzaliyye, 
Harisiyye, Arifiyye gibi bazı tarikatlar ve 
bunların kolları kendilerini Cüneydiyye'
den saymışlardır. Tarikatlar öncesi dö
nemde sekr halini en üstün hal sayan
lara Tayfüriyye, sahv (kendine hakim olma) 
halini sekr haline tercih edenlere Cüney
diyye deniliyordu. Bu tür değişik tasav
vufl meşreplerden bahseden Hücviri ken
di şeyhlerinin hep Cüneydi olduklarını 
söyler. Bunlar Ahmed b. Muhammed eş
Şekkai, Muhammed b. Hasan ei-Hutte-
11, Ebü'I- Kasım el-Cürcani, Ebü Osman 
el-Mağribi, Ebü Ali el-Kati b ve Ebü Ali 
er-Rüzbari gibi IV. (X.) ve V. (Xl.) yüzyılın 
tanınmış mutasawıflarıdır. Necmeddin-i 
Kübra'nın "tarik-ı ebrar" dediği Cüney
diyye, "tarik-ı şüttar" dediği ise Tayfü
riyye tarikatıdır. 

Cüneyd'de temkin, dikkat ve şuur ha
li esas olduğundan sohbetinde bulun
mak isteyen Hallac- ı Mansür'un mecnun 
(sermest) olduğunu yani sekr halinde bu
lunduğunu söyleyerek onu kendinden 

CÜ NÜN 

uzaklaştırmış ve bu konuda ileri sürdü
ğü mazereti de kabul etmemişti. Cüneyd 
ayrıca Bayezid-i Bistami'nin şathiyeleri
ni de onun bidayet* halinde olmasıyla 
izah etmiş ve bunu eksiklik saymıştır. 
Bu iki farklı meşrep birbiriyle mücadele 
etmekle birlikte biri diğerinden etkilen
mekten de kurtulamamışlardır. V. (Xl.) 
yüzyılda Tayfüriyye'yi en güçlü bir şe

kilde Ebü Said-i Ebü'l-Hayr ve Ebü'l -Ha
san Harakani, Cüneydiyye'yi ise Ebü'l
Kiisım el-Kuşeyri ve Hücviri temsil edi
yordu. 

Haririzade Cüneydiyye'nin esasları ola
rak şu sekiz prensibi kaydeder: Az ye
me, az uyuma, az konuşma, inziva, sü
rekli abdes·tli bulunma, kalbi masiva ile 
meşgul etmeme, sürekli zikir ve kalbi 
şeyhe rabtetme. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hücvirf. Keş{ü'l·mahcab, Tahran 1338, s. 235; 
Zebfdf, 'ikd, s. 184·185; a.mlf., itha{ü'f.cış{iya', 
s . 184·185; Harfrfzade, Tibyan, ı. 268'-273b 
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Iii SÜLEYMAN ULUDAG 

C ÜNÜN 

(u~l) 

Akıl hastalığı, bir ehliyet arızası. 
_j 

Cünün sözlükte "örtünmek, gizlenmek; 
aklını kaybetmek" anlamına gelir. Bu 
durumdaki kişiye mecnun (deli) denir. 
Kur'an-ı Kerim'de, peygamberlerin da
vetinden ve özellikle Hz. Muhammed'in 
tevhid inancına yaptığı çağrıdan rahat
sız olanların bu seçkin kişilere yönelttik
leri iftiralardan söz edilirken on bir ayet
te mecnun kelimesi kullanılmıştır (bk. 
M. F. Abdülbakr, Mu'cem, "cnn" md.). Cü
nünun terim anlamıyla ilgili olarak yapı
lan değişik tarifler arasında yaygın ola
nı, Seyyid Şerif ei -Cürcani'nin et-Ta 'ri
fat'ında yer alan, "söz ve fiilierin nadir 
haller dışında normal cereyan etmesini 
engelleyen akıl bozukluğu" şeklindeki 

tanımdır. Fıkhi sonuçları bakımından bir 
zihni rahatsızlığın cünün kapsamında 

sayılmasını belirleyen unsur ise bu has
talığın kişiyi temyiz gücünden yoksun 
kılıcı nitelikte olmasıdır (aş. bk.). 

Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan ya
pan ve onu ilahi buyruk ve yasakların 
muhatabı kılan akıldır. Bu sebeple İs
lam alimleri peygamberlerin özellikleri
ni açıklarlarken onların cünündan salim 
oldukları hususuna önemle işaret et
mişlerdir. Akıl hastalığının kaynağı, ze
ka ile ilişkisi ve tedavisi konusuna insan
Iık tarihinin çok eski dönemlerinden be-
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