
CÜVEYN), Ata Melik 

ı 
CÜVEYNİ, Ata Melik 

ı 

( ..r.ı.r-ıı ..ill. ,tb:. ) 

Ebü'J. Muzaffer Alaüdd!n Ata' Melik 
b. Bahaiddln Muhammed el-Cüveynl 

(ö. 681 / 1283) 

İlhanlılar devrinde yetişen 

L 
devlet adamı ve tarihçi. 
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623 ( 1226) yılında Cüveyn'in Azadvar 
kasabasında doğdu . Çok eski ve meşhur 
bir aileye mensup olduğunu söyleyen Cü
veyni, şeceresini Abbasi vezirlerinden Fazı 
b. Rebi'e kadar çıkarır. Bunun doğrulu
ğu kesin olmamakla birlikte aile fertle
rinden bazılarının Büyük Selçuklular ve 
özellikle Harizmşahlar' la İlhanlılar (ira n 
Moğolları ) devrinde önemli resmi görev
lerde bulundukları bilinmektedir. Büyük 
dedesi Bahaeddin Muhammed b. Ali kül
türlü bir kimse ve mühim bir idari mev
ki sahibi, dedesi Şemseddin Muhammed 
Harizmşahlar Devleti 'nde maliye nazırı 

(müstevfi-i divan) idi. Babası Bahaeddin 
Muhammed önce Harizmşahlar ' ın, 630 
( 1232-33) yılından itibaren de Moğollar'ın 
hizmetine girmiştir. Uzun süre İran, Ho
rasan ve Mazenderan'da Moğol umumi 
valilerinin hizmetinde bulunmuş, önce 
bu bölgelerin sahib- divanlığına getiril
miş, 1235'te de büyük kağan Ögedey 
Han tarafından bütün iran'ın sahib- di
vanlığına tayin edilmiştir. Birkaç defa 
iran'daki Moğol umumi valilerine veka-
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let etmiş ve 1253 'te ölmüştür. Devrinin 
seçkin ve münewer şahsiyetlerinden bi
ri olan Bahaeddin Muhammed'in Arap
ça ve Farsça şiirler yazdığı bilinmekte
dir. 

Kültürlü bir aile çevresinde ve çok ge
niş imkanlar içinde yetişen Cüveyni. ço
cukluk ve gençlik yıllarında mükemmel 
bir tahsil ve terbiye gördükten sonra on 
yedi on sekiz yaşlarında iken Moğollar' ın 

İran, Horasan, Irak ve Azerbaycan umu
mi valisi Argun'un özel katipleri arasına 
girdi. Argun 1243-1256 yılları arasında 
Moğollar'ın başşehri Karakurum 'a yap
tığı birçok resmi ziyarette bu çok genç 
ve kabiliyetli katibini de beraberinde gö
türmüştü . 1256 yılında Hülagü İran' a 
gelince onun hizmetine girerek daha ilk 
günden itibaren itimat ve teveccühünü 
kazandı. Hülagü'nun irim'daki Batıni fır
kasını yok etmek ve ismaililer'i ortadan 
kaldırmak için yaptığı bütün seferlere 
ve askeri faaliyetlere katıldı. İsmaililer'in 
müstahkem kalesi olan Alamut'un zap
tında bulundu, buranın meşhur kütüp
hanesiyle rasathanesinin yok olmasını 

önledi, ancak daha sonra Batıni aklde
siyle ilgili bütün eserleri yaktırdı. 

Hülagü'nun 1257 yılında Bağdat üze
rine yürüdüğü ve bir yıl sonra da bu ilim 
ve irfan merkezini yerle bir ettiği zaman 
Cüveyni de beraberinde idi. 1259'da ken
disine bütün Irak -ı Arab ve Hüzistan eya
Ietlerinin idaresi verildi. H·aıagü'nun ölü
müne kadar bu görevde kalan Cüveyni, 
onun oğlu Abaka Han zamanında da 
(1265-1 282) bütün Irak-ı Arab'ı mOsta
kil denecek bir şekilde idare etti. 

1259 yılından ölüm tarihi olan 1283'e 
kadar yirmi dört sene devam eden bu 
görevi sırasında birkaç defa rakip ve 
düşmanlarının iftira ve tezvirlerine ma
ruz kalan Cüveyni, kardeşi Şemseddin'in 
Abaka'nın veziri olmasından da fayda
lanarak bu tehlikeleri kolaylıkla atlattı. 

Ancak Temmuz 1281 'de Bağdat'tan Teb
riz'e Abaka'nın yanına geldiğinde, o sı
rada Abaka üzerinde büyük nüfuzu olan 
ve Cüveyni kardeşlere düşmanlığıyla ta
nınan Mecdülmülk-i Yezdi tarafından 

devlet malını gasbetmekle itharn edi
lerek aleyhinde birçok isnatta bulunul
du. Neticede bütün serveti elinden alı

nan Cüveyni hapsedildL Fakat bazı şeh
zadelerin aracılığı ile serbest bırakıldı . 

Bir müddet sonra da düşman l arı onun 
Mısır Memlükleri ile iş birliği içinde ol
duğunu iddia ettiler. Bu iddiayı tahkik 
için bir heyetle birlikte Abaka ' nın huzu
runa çıkmak üzere Tebriz'e hareket et-

ti. Yolda Abaka ' nın öldüğünü ve yerine 
Ahmed Teküder'in geçtiğini öğrenince 

yeni hükümdarın fermanı ile Aladağ'da 
toplanacak büyük kurultayda hazır bu
lunmak üzere yola ç ı ktı. Cülüs şenlikle
rinden sonra yeni hükümdar Ahmed Te
küder Cüveyni ve oğluna iltifatlarda bu
lundu ve onu yeniden eski görevine iade 
ederek bütün servetini geri verdi. Böy
lece Cüveyni ailesinin itibarı tekrar ye
rine gelmiş oldu. Bu aileyi mahvetmek 
için çalışan Mecdülmülk ise parçalanarak 
öldürüldü. Eski servet, nüfuz ve itibarı

n ı elde eden Cüveyni. Horasan'dan Bağ
dat'a gelen Emir Argun'un Abaka zama
nından hissesine düşen borçlarını tahsil 
maksadıyla adamlarını yakalatması üze
rine endişeye kapıldı ve hastalanarak 4 
Zilhicce 681'de (5 Mart 1283) Mugan'da 
öldü. N aaşı Tebriz ' e getirilerek Çeren
dab Mezarlığı ' na defnedildi. 

İlhanlılar devrinin seçkin devlet ada
mı ve iyi bir münşi olan Cüveyni şair ve 
alimleri himaye ederdi. Zekeriyya ei-Kaz
vini ' A cd 'ibü '1- ma(J.lil~iit'ı, Cemaled
din Meysem b. Ali Şerhu Nehci'l-beld
ga 'yı İbn Bibi de el-Evdmirü '1- 'Ald 'iy
ye fi'l- umilri'l-' ald' iyye adlı eserini 
ona ithaf etmiş, Şeyh Sa'di-i Şirazi ile 
Hümam Tebrizi de onu öven kasideler 
yazmışlardır. 

Cüveyni Ira k'ı idare ettiği yıllarda bu 
görevinde büyük başarı gösterdi. Köy-
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lülerin üzerinden ağır vergileri kaldırdı. 
Sulama işlerini tanzim ederek Enbar'
dan Küfe ve Necef'e kadar uzanan bir 
kanal yaptırdı. Kurduğu vakıflar ve ha
yır müesseseleriyle halkın sevgisini ka
zandı: bunlar arasında Necef'te yaptır
dığı ribat* meşhurdur. Moğollar'ın tah
ribatı onun gayretleriyle kısa sürede gi
derilmiş, böylece nüfus artmış, refah se
viyesi yükselmiş ve devlet gelirleri çoğal
mıştır. 

Cüveyni' nin, saray entrikalarının çok 
yoğun olduğu bir dönemde kardeşi Şern
seddin ile beraber mevki ve nüfuzunu 
muhafaza edebilmesi çok keskin bir ze
kaya sahip olduğunu açıkça göstermek
tedir. Cüveyni merkezi Bağdat olmak 
üzere bütün Irak'ta melik unvanıyla ade
ta bir hükümdar gibi hareket ediyordu. 
Kaynaklar onun hidiv-i a'zam, dara-yı 
alem, zıllullah. uluğ. kutluğ ve inanç gi
bi unvanlar kullandığım belirtmektedir. 
Ahmed Teküder zamanında hükümdar
lar gibi çetr* taşıma imtiyazına sahipti. 

Cüveyni'nin MansOr ve Muzafferüddin 
adında iki oğlu ve bir de kızı olmuştur. 
MansOr 1289'da Muzafferüddin ise 1291'
de idam edilmiş, kızı ise İlhanlı Hüküm
dan Gazan Han'ın İslamiyet'i kabulünde 
büyük rol oynayan meşhur süfl Sadred
din Hammüye ile 1272'de evlenmiştir. 

Eserleri. 1. Tarib-i Cihangüşa*. Münşi 
ve tarihçi olarak şöhretini zamanımıza 
kadar devam ettiren asıl büyük eseri
dir. Cüveyni 650 (1252) veya 651 (1253) 
yılında yazmaya başladığı bu büyük ta
rihini 658'de ( 1260) tamamlamıştır. Eser 
1912-1937 yılları arasında İranlı alim Mir
za Muhammed Kazvini tarafından uzun 
ve mükemmel bir mukaddime, önemli 
haşiyeler ve fihristler ilavesiyle üç cilt 
halinde Leiden ·de neşredilmiştir. Eser 
yalnız üsiOp bakımından değil. ihtiva et
tiği zengin tarihi ve içtimal bilgiler itiba
riyle de Moğol tarihinin birinci derece
deki kaynaklarından biridir. Eser Boyle 
tarafından İngilizce'ye (bk bibL), Mürsel 
Öztürk tarafından da Türkçe'ye tercü
me edilmiştir (Tarih·i Cihangüşa, I-lll, 
Ankara 1988) 2. Tesliyetü'l-i{ıvô.n. Hak
sız itharniara maruz kalarak iki defa hap
sedilen Cüveynl, i 283'te serbest bırakıl
dıktan sonra yazdığı bu risalede Abaka 
Han zamanında rakip ve düşmanlarının 
itharnları sonucu başına gelen felaket
leri anlatır ve yaptığı bütün işlerde hak
lı olduğunu ispata çalışır. Tesliye tü '1-
i{ıvô.n, Abbas Mahyar tarafından bir mu
l{addime ve notlarla birlikte yayımlan
mıştır (Tahran 1361 / 1982). Cüveyni'nin 

bu konuda yazdığı ikinci bir risalesi da
ha vardır. Ahmed Teküder'in İlhanlı tah
tına çıkışından Mecdülmülk-i Yezdi'nin 
katline kadar meydana gelen olayları 

anlattığı bu eseri ölümünden altı ay ön
ce yazmıştır. Risale Mirza Muhammed 
Kazvini tarafından Tô.ri{ı -i Cihô.ngüşô. ·
nın baş kısmında . özet olarak neşredil
miştir. 

Ayrıca yazdığı resmi mektuplar ve fer
manların bir bölümü, Petersburg'da Insti
tut des langues Orientales Kütüphane
si'nde, diğer bazı müelliflerin aynı nite
likteki eserlerini içine alan bir münşe
at mecmuasında ( 178"- 193") yeralmak
tadır (bk. Rosen, s. 158; ayrıca b k. Müey
yidüddevle Müntecibüddin Bedi' Atabek 
el-Cüveyni, Kitabü 'Atabeti'l- ketebe [nşr 
M. Kazvini - Abbas İkball. naşirlerin ön
sözü. S. T-Y). 
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Eş'ari kehimcısı ve Şafii fakihi. 
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18 (veya 10) Muharrem 419 (17 [veya 
9] Şubat 1 028) tarihinde Nişabur civa
rındaki Ezazvar (veya Büştenikan) köyün
de doğdu. İlk olarak Nişabur'un ünlü mü
derrislerinden olan babasından ders al-
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dı. "Şeyhü'l-Hicaz" diye tanınan amcası 
Ali b. Yusuf'un da bir süre öğrencisi ol
du. Daha öğrenciliğinin ilk yıllarında ho
calarıyla ilmi konularda tartışarak dik
katleri üzerine çekti. Babası vefat edin
ce henüz yirmi yaşını doldurmamış ve 
tahsilini tamamlamamış bir genç olma
sına rağmen onun yerine getirilip mü
derrislikle görevlendirildi. Bir taraftan 
da öğrenimine devam ederek bölgenin 
ünlü alimlerinden dersler aldı. Ebü Ab
dullah el-Habbazi'den kıraat, Ali b. Fad
dal el-Mücaşii'den Arap edebiyatı. Ah
med b. Hüseyin el- Beyhaki'den fıkıh. 

Ebü'I-Kasım el-İskaf'tan usül-i fıkıh , Ab
durrahman b. Hasan b. Aliyyek ile Ebü 
Nuaym el-İsfahani ve daha başkaların
dan hadis ilimlerini tahsil etti. Birçok 
alimle münazaralarda bulunarak Ehl-i 
sünnet inancını savundu ve bu mezhe
bin Nişabur çevresinde güçlenınesini sağ
ladı. Bu durum "mihnetü'l - Eşaire" diye 
bilinen hadise ortaya çıkineaya kadar 
sürdü. Şii- Mu'tezili görüşleri koyu bir 
taassupla savunan ve Eş'ariliğin güçlen
mesini hazmedemeyen devrin Büyük Sel
çuklu Veziri Arnidülmülk el-Kündüri, 
bid'atçılara minberierden lanet okun
ması için Tuğrul Bey'den ferman çıkart

tıktan sonra bunu Eş'ariyye alimlerinin 
aleyhinde kullandı ve onların vaaz ver
me. ders okutma faaliyetlerini yasakla
dı: bir kısmının da hapsedilmesine ka
rar verdi. Bu gelişmeler üzerine Cüvey
ni, aralarında Beyhaki ve Abdülkerim el
Kuşeyri gibi meşhur kişilerin de bulun
duğu bir grup alimle birlikte Nişabur' 

dan ayrılarak Bağdat'a gitti. Bölgenin ile
ri gelen ~llimleriyle tanışıp ilmi sohbet
lerde bulundu. Daha sonra Hicaz'a geçip 
(450 / 1058) dört yıl kadar Mekke ve Me
dine'de kaldı. Bu arada ders akutmaktan 
geri kalmayan Cüveyni' nin şöhreti bu 
bölgede de yayıldı. Tuğrul Bey'in vefatın
dan sonra Selçuklu sultanı olan Alpars
lan'ın Kündüri'yi aziedip yerine Nizamül
mülk'ü getirmesi üzerine Cüveyni Nişa
bur'a döndü (455 / 1063) ve kendisi için 
yaptırılan Nizarniye Medresesi müderris
liğine tayin edildi: ayrıca vakıfların ida
resi de uhdesine verildi. Burada vefatı
na kadar sürdürdüğü öğretim faaliyeti
ne gencinden yaşlısına, cahilinden alimi
ne kadar pek çok kişi katılarak ilminden 
faydalandı. Her gün 300'ü aşkın kişinin 
derslerine devam ettiği nakledilir. Yetiş
tirdiği meşhur öğrenciler arasında Gaz
zali, Kiya el-Herrasi. Ali b. Muhammed 
et-Taberi, Abdülgafir el-Farisi gibi isim
ler yer alır. ilmi otoritesini kabul ettir-
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