
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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CÜVEYNİ, İmamü'l-Haremeyn 

ı 

( ~~\ .:r.:-..r'I~L.l) 
İmamü'l· Haremeyn 

Ebü'l·Meal! Rüknüddln Abdülmelik 
b. Abdiilah b. Yusuf el·Cüveynl 

et· Ta! en·Nisabılrl 
(ö. 478/1085) 

L 
Eş'ari kehimcısı ve Şafii fakihi. 

_j 

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-

CÜVEYNT. imamü' ı- Haremevn 

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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diğ i ve ··imamü'l- Haremeyn" unvanını 
taşıdığı yıllarda bile mütehassıs olarak 
gördüğü alimiere öğrencilik yapmaktan 
çekinmedi. Hayatının son yıllarında ta
sawufa karşı ilgi duydu veriyazetle meş

gul oldu. 25 Reblülahir 478 (20 Ağustos 
1 085) tarihinde Nişabur civarındaki Büş
tenikan köyünde vefat etti ve kendi evi
ne defnedildi. Ölümünden birkaç yıl son
ra cesedinin Hüseyin Kabristanı'na nak
ledilerek babasının yanına defnedildiği 
söylenir. 

ilme karşı beslediği büyük sevgiden 
dolayı vaktinin çoğunu okuma. okutma 
ve eser yazma faaliyetlerine ayıran Cü
veyni fıkıh, usül-i fıkıh . kelam. tefsir ve 
hadis alanlarındaki çalışmalarıyla tanı

nır: bunlardan özellikle kelam ve usül-i 
fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilir. Şa
fii mezhebine ait fıkıh ve usul kitapların
da geçen "imam" tabiriyle Cüveyni kaste
dilir. Bu il imlerde sadece Şafii'ye bağlı 
kalmamış, bizzat kendisi de bazı ictihad
lar yapmıştır. Sübki onun bu ictihadlarını 
Şerh caia Mu{Jtaşarı İbn lfdcib adlı ese
rinde toplamıştır (Taba!cat, V. 192). Cüvey
ni'nin fıkhi görüşleri müstakil araştır

malara da konu olmuştur. Abdülazim ed
Dib ' in Fıkhu İmdmi 'l-lfaremeyn (Dev
ha 14051 1985 ı adlı eseri bu araştırma
lardan biridir. Usul ve hilaf ilimierindeki 
yerini ise Cüveyni'nin el-Katiye fi'l - ce
del adlı eserini neşreden Fevkıyye Hüse
yin Mahmüd geniş olarak incelemiştir 
( na ş irin girişi, s. 26-1 44). Zehebi'nin. Cü
veyni'yi hadiste zayıf ve yetersiz göre
rek tenkit etmesine karşılık Sübki. bir 
iki hadiste hata yapmasının bu alanda 
zayıf olduğu manasma gelmeyeceğini be
lirtir (Taba!cat, V, 187-188). 

Cüveyni'nin ilmi şahsiyetinde ketam
cılık ağır basar. Bu alanda kendisini ye
tiştirerek geniş bir kültüre sahip olmuş, 

sadece Bakıllani'ye ait 12.000 varak hac
minde olduğu rivayet edilen eserleri ade
ta ezberlercesine okumuştur. itikadi 
problemierin çoğunda Eş'ari çizgisini ta
kip etmekle beraber bazı konularda on
dan ayrılmış, özellikle ilahi sıfatiarın yo
rumu. alemin hadis oluşunun ispatı ve 
Allah- alem ilişkisi gibi önemli konular
da farklı görüşler ortaya koymuştur: Ale
min hadis olduğunu ispat etmek için 
kendi dönemine kadar kullanılan delil
lere ilaveten hudüs ve imkan delillerini 
birleştirerek üçüncü bir metot gelişti
ren Cüveyni, Bakıllani'nin benimsediği 

"delilin yanlışlığı iddianın yanlışlığını gös
terir" (in'ikas -ı edillel prensibini reddet
miş, sınırlı da olsa kelam ilminin kapıla-
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rını felsefeye açmış, ahvaı• nazariyesi
ne meyletmiş, tabiat kanunlarında de
terminizm bulunmadığını söylemiş ve ke
lam ilminde Gazzali ile birlikte müteah
hirin devrinin başlamasına zemin hazır
lamıştır (Cüveyni, el-Kti{iye {i'l -cedel, na
şirin girişi . s. 199; ibrahim Med kür, s. 52). 

Cüveyni' nin bazı kelami görüşleri şöy
ledir: Bilgi bir şeyi olduğu gibi kavra
maktır. Akıl bilgiyi meydana getiren bir 
vasıta olmakla beraber mutlak ve sınır
sız bir kaynak değildir. vahiyle destek
lenmedikçe gerçeğin bilgisini kavramak
ta yetersiz kalır. Nazar ve tefekkürün bir 
türü olması itibariyle cedel, Aristo man
tığını benimseyenlerin öne sürdüğü gi
bi zanni değ i l kesin bilgiye ulaştıran bir 
yoldur. 

Tabiat olayları arasında görülen dü
zen doğrudan doğruya ilahi bilginin bir 
sonucu olup Allah tarafından konulan 
kanunlara bağlıdır. iki olay veya iki var
lık arasındaki bağlantı ilahi iradenin te
cellisinden ibarettir. Bundan dolayı ta
biat hadiseleri arasında ontolojik bir zo
runluluk yoktur. Alemin hadis olduğunu 
gösteren en güçlü delil. onun kadim ol
madığını veya cevherler ve arazların hu
düsunu esas alan delil değil zorunsuz
luğu yoluyla hadis olduğunu ispatlayan 
delildir. Şöyle ki, arzın başka hacim ve 

şekillerde, gök cisimlerinin de bugünkün
den farklı yerlerde bulunmaları müm
kün olduğu halde şu andaki konumları
na sahip oluşları , bütünüyle alemin bir 
" muhassıs"a ihtiyaç gösteren mümkin 
ve dolayısıyla hadis bir varlık olduğunu 
ispat eder (Şehrista ni, s. ll- ı 2) Ayrıca 

alemin hadis olduğunu zamanın sonlu
luğu fikrine dayanarak ispat etmek de 
mümkündür. Alemde başlangıcı olma
yan hadislerin bulunması imkansızdır. 

öyle ise alemi kuşatan zaman sonludur. 
dolayısıyla alem hadistir (Bed evi, 1, 71 4 -

7 ı 5) . 

Allah'ın varlığını bilmek için akıl yürüt
mek dinin yüklediği bir veeibedir (Cüvey
ni, el-irşad, s. ı O, ı ı ı. ilahi zattan ayrı ka
dim sıfatla r kabul etmek kadimlerin çok
luğu fikrine götürdüğü için zat-sıfat iliş
kisini ahval görüşüyle açıklamak bu ko
nuda en uygun izah tarzıdır. Bu da sı

fatları, ilahi zatın varlık ve yoklukla ni
telenemeyen halleri olarak açıklamak
tan ibarettir. Yani ilahi sıfatlar, ne var 
olmakta ne de varlıklarını sürdürmekte 
zattan bağımsız olamazlar, ancak zatla 
birlikte düşünülebilirler (CüveynT, el-ir

şad, s. 80-84). Ebü Haşim ' in öne sürdü
ğü gibi sıfatları (halleri) zata bağlayan 
umumi bir hal yoktur (Tritton, s. 184). 

Nefsi ve manevi şeklinde iki gruba ayrı-

Güvevni'nin et- Tell]fş adlı eserinin ictihadla ilgili bölümünün ver aldığı nüshanın ilk iki sayfası (TSMK, ııı . Ahmed, m. 1237/ 21 



Iabilen sıfatları ispat etmek için başlıca 
kaynak akıl değil nakildir. İlahi zatın, onu 
diğer zatlardan ayıran ve sadece ona 
mahsus olan özel bir sıfatı bulunabilir
se de insanların bunu kavramaları im
kansızdır (Şehristani, s. 169. ı 74- ı 75; İbn 

Teymiyye, Mecma c u {e tava, VI. 73). Seka 
zatın ötesinde bir sıfat değildir. yani Al
lah zatında mevcut bir sıfattan dolayı 
değil zatından ötürü bakidir. İlahi irade 
için bir sınır yoktur. Emir ile irade aynı 
şey değildir; zira Allah dilernediğini em
reder. emretmediğini diler (Tritton, s. 183-
184). Allah kelamı olan Kur'an yazılmış 
metinler halinde Cebrail tarafından Hz. 
Peygamber' e bildirilmiş değildir, aksine 
Cebrail ilahi kelamı idrak edip anlamış, 
sonra yeryüzüne inerek anladıklarını Hz. 
Peygamber'e bildirmiş, o da bunları kav
ramıştır (Cüveyni, el-irşad, s. ı 35). Haberi 
sıfatlarla ilgili naslar te'vil edilmeyip za
hiri üzere bırakılmalı ve gerçek anlamları 
ilahi ilme havale edilmelidir. Cüveyni kul
ların fiilierinin biri Allah'a, diğeri kula ait 
olan iki kudretin birlikte etki yapmasıyla 
meydana geldiği şeklindeki görüşü red
deder. Bir tek fiilin iki kadirin kudretiyle 
meydana gelmesi imkansızdır; çünkü bir 
olan iki kudrete bölünmez. Şu halde fiil 
sadece kulun kudretiyle meydana gelir; 
ancak kulöa bu kudreti yaratan Allah'tır. 
Böylece kulun kudreti onun bir eseri ol
mayıp sadece sıfatıdır; bu sıfatla mey
dana gelen fiil hadis kudret açısından 
kula. takdir ve yaratma açısından Allah'a 
nisbet edilir (Cüveyni, el· ~~ıdetü'n-Ni
?amiyye, s. 32-34) Cüveyni el-İrşad'da 
(s. 226-228) Eş'ariyye'nin genel kanaati
ne uyarak Allah'ın, kullarını güç yetire
meyecekleri fiilieri yapmakla yükümlü 
tutmasını caiz görmüşse de daha sonra 
yazdığı el- cAkidetü'n-Nizamiyye'de (s 
42) bu fikrinden vazgeçtiğini belirtmiş
tir (ayrıca bk. İbn Teymiyye, Mecma cu fe· 
tava, VIII, 298) 

Peygamberlik müessesesini ispat eden 
en kuwetli delil mücizedir, bunun dışın
da getirilecek deliller kesin olmaktan 
uzaktır. Peygamberlerin. ismet sıfatını 
zedelemeyecek küçük günahlar işleme

leri mümkündür. Kitap ve sahih sünnetle 
sabit olan bütün itikadi hususlara iman 
etmek gerekir. Çünkü hiçbir nakli bilgi 
akla aykırı değildir. Devlet reisinin seçi
mi için ümmetin icma etmesi şart de
ğildir. Daha faziletli biri varken fazilette 
ondan aşağı olanın seçilmesi mümkün
dür. Esas itibariyle kulu Allah'a karşı asi 
yapan hiçbir günah küçümsenemez. an
cak yine de günahlar arasında büyük
küçük ayırımı yapılabilir. 

Cüveyni, ömrünün çoğunu bir kelamcı 
olarak geçirmesine rağmen son dönem
lerinde yazdığı el- cAlpdetü 'n- Nizamiy
ye adlı eserinde Allah'ın sıfatları gibi ba
zı meselelerde Selef'e yakın bir yol ta
kip ettiği ve bir ölçüde fikirlerini değiş
tirdiği için müteahhir kaynaklarda ona 
atfedilen görüşleri bu hususu dikkate 
alarak değerlendirmek gerekir. Bazı kay
nakların Allah'ın cüz'iyyatı bilmediği gö
rüşünü Cüveyni'ye atfetmeleri (bk Sübki, 
V, 189) isabetsizdir. Zira o Allah'ın cüz'iy
yatı bilmediğini söylememiş, sonsuzu 
sonsuz olarak bildiği görüşünü savun
muştur. Nitekim Ebü Bekir İbnü'l-Ara
bi'nin de Cüveyni'ye atfedip tenkit etti
ği görüş bu şekildedir (el- ~uasım, s. 138-

140). Cüveyni'nin görüşlerini tenkit eden
ler içinde Şehristani ve Seyfeddin el-Ami
di önemli bir yer tutar. Bunlar özellikle 
ahval teorisi konusunda Cüveyni'ye dik
kat çekici eleştiriler yöneltmişlerdir. Ba
zı kaynaklarda Eş'ariyye içinde haberi sı
fatları ilk defa Cüveyni'nin te'vil ettiği 
belirtilirse de (b k. İbn Teymiyye, Mecma ca
tü te{sfr, s. 330) bu doğru değildir. Zira 
bunu ondan önce. İbn Fürek'in başlattı
ğı bilinmektedir (Yavuz, s. 100-104). Ali 
Sami en-Neşşar, Cüveyni'nin ilahi sıfat
ları ispat etmek için sadece akli istidla
li kullandığım belirtirse de onun akaid 
konularında nakli esas aldığından şüp
he edilmemelidir. Öyle görünüyor ki ba
zı alimierin Cüveyni'ye aynı konuda fark
lı fikirler atfetmeleri. onun itikadi görüş
lerinde Selefi yönde bir değişikliğin mey
dana gelmesiyle ilgili bir husustur. Süb
ki böyle bir değişikliğin gerçekleşmedi
ğini söylemekte ise de ( Taba~at, V, ı 86-
187, 191) Cüveyni'nin el- cA~idetü'n-Ni
?amiyye'si dikkate alındığı takdirde 
onun bu kanaatine katılmak zorlaşmak
tadır. Cüveyni'nin, görüşlerinin büyük 
bir kısmında Eş'ari, kelam sıfatı konu
sunda İbn Küllab, sıfat teorisinde Ebü 
Haşim, günah probleminde İbn Fürek çiz
gisini takip ettiği söylenebilir. Kullara 
ait fiilierin Allah tarafından yaratıldığı 
inancını akli bir temele oturtmaya çalış
tığı için her sebebin zorunlu olarak bir 
sonucu gerektirdiğini ifade eden ve zo
runlu bir alem görüşüne götüren neden
sellik ilkesini eleştirmiş. böylece Gazza
li'nin felsefeyi tenkide yönelmesinde ve 
determinizmi reddetmesinde etkili bir 
rol oynamıştır. Başlangıcı bulunmayan 
hadis varlıkların imkansızlığını ispat et
mek için geliştirdiği orüinal delil de (Be
devi, I, 700) kelam ilmine yaptığı katkılar 
arasında zikredilebilir. Cüveyni'nin itika
di görüşleri çeşitli araştırmalara konu 
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olmuştur. Alem telakkisini Fevkıyye Hü
seyin Mahmüd el-Cüveyni İmamü'l
Haremeyn (Kahire 1964) adlı eserinde, 
ilahiyat ve tabiat sistemini Mehmet Dağ 
İmam el- Haremeyn el- Cüveyni 'nin 
Alem ve Allah Görüşü (basılmamış do
çentlik tezi, AÜ ilahiyat Fakültesi) adlı araş
tırmasında, Eş'ariyye mezhebi içindeki 
yerini Ali Cebr İmamü'l-Ifaremeyn M
ni '1- medreseti '1- Eş cariyyeti '1-Jıadişe 
adlı çalışmasında incelemiştir. Muham
med ez-Zühayli de el-İmam el-Cüveyni 
adını taşıyan bir monografi hazırlamış
tır (Dımaşk 1406/ 1986). Abdülazim ed
Dib. Cüveyni' nin hayatını ve fıkhi cephe
sini İmamü 'l-Ifaremeyn ve FıMu İma
mi '1- Ifaremeyn adlı eserlerinde ele al
mıştır (bk. bibl.) 

Eserleri. Cüveyni' nin büyük bir kısmı 
kelam, fıkıh , usül- i fıkıh, bir kısmı da tef
sir, ahlak, hadis ilimlerine dair olan ve 
sayıları otuzu aşan eserlerinin belli baş
lıları şunlardır: 

A) Kelam. 1. eş-Şamil* ii usı1li'd-din. 
Kelama dair en hacimli eseridir. Bir kıs
mı Ali Sami en-Neşşar ve arkadaşları 

tarafından yayımlanmıştır (İskenderiye 
ı 969l z. ei-irştıd* ila kavatı en- edille
li ii uşı1li'l- i cti~iid. Muha~med Yüsuf 
Müsa ve A. Abdülmün'im Abdülhamid 
(Kahire I 3691 1950), ayrıca Es'ad Temim 
(Beyrut 1405 / 1985) tarafından yayımlan

mıştır. 3. el- ~idetü'n-Ni?ilmiyye•. En 
son eserlerinden olup Selçuklu Veziri 
Nizamülmülk'e ithaf edilmiştir (Kahire 
1948). 4. Lümacu'l-edille ii ~avacidi 
Ehli's-sünne. Akaide dair muhtasar bir 
eser olup ilk defa Fevkıyye Hüseyin Mah
müd tarafından neşredilmiş (Kahire 1385/ 

ı 965), daha sonra da Michel Allard tara
fından Fransızca'ya tercüme edilerek ya
yımlanmıştır (Beyrut 1 968). Abdullah b. 
Muhammed et-Tilimsani Lüma cu'l-edil
le'ye bir şerh yazmıştır (Zebidi, IL 90, 92). 
S. Şifa ,ü'l-galil* ii beyani ma va~aca 
fi't- Tevrdt ve'l-İncil mine't-lafırif ve't
tebdil. Tevrat ve İncil'in yahudi ve hıris
tiyanlarca tahrif edildiğini ispat etme
ye çalışan kitap Michel Allard tarafın
dan Fransızca'ya çevrilerek neşredilmiş
tir (Beyrut 1968). Ahmed Hicazi es-Sekka 
eseri ayrıca yayımiarnıştır (Kahire 1979) 
6. Mesa, ilü '1-İmam cAbdilfıa~ eş- Şı
~ılli. Abdülhak es-Sıkılll'nin Cüveyni'ye 
sorduğu itikada dair soruları ve bunla
ra verilen cevapları ihtiva eden bu risa
le Abdülazim ed-Dib tarafından neşre 
hazırlanmıştır. 7. Hisale ii ?ikri Jıali'ş
Şeyl] Ebi <Ali İbn Sina. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır (Esad 
Efendi, nr. 3688). 
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B) Fıkıh ve Usul-i Fıkıh. 1. Nihayetü'1-
matJab ii dirayeü'1-me?heb. Cüveynr
nin "hayatımın meyvesi" diye nitelendir
diği eser Şafii fıkhına dair önemli kay
naklardan biri olup Abdülazim ed-Dib 
tarafından iki büyük cilt halinde yayım
Ianmıştır (Devha 13991 1979). Eseri ilk 
olarak Cüveyni'nin kendisi, daha sonra 
da İzzeddin İbn Abdüsselam ve İbn Ebü 
Asrün ihtisar etmişlerdir. 2. el-Gıyaşi* 
(Gıyaşü'l · ümem tr iltiyaşi'z.zulem). İslam 
anayasa hukukuyla ilgili konuları incele
yen eseri Mustafa Hilmi ile Fuad Abdül
mün'im (İskenderiye 1979), ayrıca Abdü
lazim ed-Dib (Katar 1401) tahkik ederek 
neşretmişlerdir. 3. el-Burhan fi uşuli'l
fd_{h •. Abdülazim ed- Dib tarafından il
mi neşri yapılmıştır (Devha 1399/ ı979) . 

4. el- Vara~at* if uşuli'I- iı~h. Celaleddin 
el-Mahalli ile Hattabel-Maliki tarafından 
şerhedilen bu küçük risaleyi Abdüllatif 
Muhammed el-Abd yayımiarnıştır (Kahi
re 1396/ 1977). S. et-Tell].iş (Tell].fşu 't · 

Ta~rfb ). Bakıllani'nin fıkıh usulüne dair 
eserinin muhtasarıdır. Taiz'de el-Muzaf
fer Camii Kütüphanesi'nde (nr. 314) ka
yıtlı nüshanın Medine el-Camiatü'l-İsla
miyye Kütüphanesi'nde (nr. 2083) bir mik
rofilmi mevcut olup eserin sonunda yer 
alan ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde de (lll. Ahmed. nr. 1237 /2) mOs
takil olarak bulunan ictihadla ilgili bölü
mü bu iki nüsha esas alınarak Abdülha
mid EbO Züneyd tarafından Kitabü'I
İcühad adıyla yayımlanmıştır (Beyrut 
ı408/ 1987) 6. el-Kôtiye fi'l-cedel. Ce
del ve hilaf ilmine dair olan eseri Fevkıy
ye Hüseyin Mahmüd, kitabın tahlilini ih
tiva eden uzun bir mukaddime ile birlik
te neşretmiştir (Kahire ı 399/ ı 979) 7. 

ed- Dürretü '1- muçlıyye tima va~a 'a ti
hi'l - l].ilai beyne'ş-Şati'iyye ve'l-lfa
neiiyye. Eserin I. cildini Abdülazim ed
Dib yayımiarnıştır (Devha ı406/ ı 986) 8. 

Mugfşü '1-l].al~ ii il].üyari'l - e]J.a~. Mü
ellifin Şafii mezhebini diğer mezheple
re tercihini konu edinen eserin yazma 
nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
mevcuttur (Ayasofya, nr. 2 ı 94, Esad Efen
di, nr. 3532). 

Kaynaklarda Cüveynfye atfedilen diğer 
bazı eserler de şunlardır: Medarikü'l
'u~ül. Fi İşbaü keramati'l-evliya', Fi't
Tektir, el-Esalib ii'l - l].iliii, Gunyetü'l
müsterş.idin, et-Tu]J.ie ii uşuli'1-fı~h, 
et- Tebşıra ii'l- vesvese, Şer}ıu Lübôbi'I
fı~h li'l-Me}ıamili, el-Erba 'un, Teisi
rü'l-~ur' an, Divanü IJutab ve meva 'i?, 
el- 'U med, el-Fun1~. 
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CÜVEYNİ, Rüknü'l- İslam 
( ~~\ f'JA..'il ~.) ) 

Ebu Muhammed Rüknü'l-İslam Abdullah 
b. Yusuf b. Abdiilah el-Cüveyn\' 

(ö. 438/1047) 

L 
Şafii fakibi ve müfessir. 

_j 

İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin ba
basıdır. Nişabur yakınlarındaki Cüveyn'
de doğdu. Babasından edebiyat okudu : 
ardından Nişabur'a giderek Ebü't-Tay
yib Sehl b. Muhammed es-Su'lı1ki'den 
fıkıh tahsili yaptı. Daha sonra Merv'de 
Abdullah b. Ahmed el-Kaffal el-Merve
zi'nin fıkıh derslerine devam ederek ica
zet aldı. Hoca sı Kaffal el-Mervezi' den 
başka Adnan b. Muhammed ed-Dabbi, 
EbO Nuaym Abdülmelik b. Hasan. İbn 

Mahmiş ve Ebü'I-Hüseyin b. Bişran'dan 
da hadis dinleyen Cüveyni'den oğlu İma
mü'I-Haremeyn el-Cüveyni, Sehl b. İs
mail, Ali b. Ahmed .el-Medini ve başka
ları rivayette bulunmuşlardır. 407 ( 1 o 16-
17) yılında Merv' den tekrar Nişabur' a 
döndü. Burada ders okuttu, fetva ve il
mi münazara meclisleri kurarak birçok 
ilim adamının yetişmesine vesile oldu. 
Zamanında Şafii mezhebinin önde gelen 
alimlerinden biri olan ve çoğu fıkha da
ir olmak üzere çeşitli eserler yazan Cü
veyni Zilkade 438'de (Mayıs 1 047) Nişa
bur'da vefat etti. 

Eserleri. el-Cem' ve'J-far~, el- Vesa 'il 
ii furukı '1 -mesa 'il, Mevkıiü '1 - imam 
ve'l-m~'mum (bu üç eseri~ yazma nüs
haları için b k. Brockelmann, GAL, l, 482 ; 
Suppl., ı, 667) Kaynaklarda adı geçen di- · 
ğer eserleri de şunlardır: el-MulJtasar, 
et- Tebşıra, et- Te?kire, Silsil e tü '1- va
şıl, Şer }ı u 'r- risale, et- Teisirü '1- k e bir, 
el-Muhit. Cüveyni'nin herhangi bir mez
hebe bağlı kalmaksızın doğrudan hadis
Iere dayanarak yazmaya başladığı bir fı
kıh kitabı olan son eser, bazı bölümleri
ni gören meşhur hadis alimi Ahmed b. 
Hüseyin el -Beyhaki'nin tenkit mahiye
tinde bir risale kaleme alması üzerine 
(bk. Sübki. V, 77-90) yazımından vazgeçi
Ierek tamamlanmamıştır. 
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CÜVEYNİ, Şemseddin 
( ~_,::di ı:r-..ılt,......: ) 

Şemsüdd\'n Muhammed b. Muhammed 
(ö. 683/1284) 

İlhanlı devlet adamı. _j 

Ünlü tarihçi ve devlet adamı Alaeddin 
Ata Melik Cüveyni'nin kardeşi olup ço
cukluğu, öğrenimi ve gençliği hakkında 
hiçbir bilgi yoktur. Hülagü tarafından 
661 ·de ( 1263) sa hi b - divanlığa getiril
di. Cüveyni bu görevine Abaka Han dö-


