CÜVEYNL imamü' 1- Haremeyn
B) Fıkıh ve Usul-i Fıkıh. 1. Nihayetü'1matJab ii dirayeü'1-me?heb. Cüveynrnin "hayatımın meyvesi" diye nitelendirdiği eser Şafii fıkhına dair önemli kaynaklardan 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 inceleyen eseri Mustafa Hilmi ile Fuad Abdülmün'im (İskenderiye 1979), ayrıca Abdülazim ed-Dib (Katar 1401) tahkik ederek
neşretmişlerdir. 3. el-Burhan fi uşuli'l
fd_{h •. Abdülazim ed- Dib tarafından ilmi 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 (Kahire 1396/ 1977). S. et-Tell].iş (Tell].fşu 't ·
Ta~rfb ). Bakıllani'nin fıkıh usulüne dair
eserinin muhtasarıdır. Taiz'de el-Muzaffer Camii Kütüphanesi'nde (nr. 314) kayıtlı nüshanın Medine el-Camiatü'l-İsla
miyye Kütüphanesi'nde (nr. 2083) bir mikrofilmi mevcut olup eserin sonunda yer
alan ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde de (lll. Ahmed. nr. 1237 /2 ) mOstakil olarak bulunan ictihadla ilgili bölümü bu iki nüsha esas alınarak Abdülhamid EbO Züneyd tarafından Kitabü'Iİcühad adıyla yayımlanmıştır (Beyrut
ı408 / 1987) 6. el-Kôtiye fi'l-cedel. Cedel ve hilaf ilmine dair olan eseri Fevkıy
ye Hüseyin Mahmüd, kitabın tahlilini ihtiva eden uzun bir mukaddime ile birlikte neşretmiştir (Kahire ı 399/ ı 979) 7.
ed- Dürretü '1- muçlıyye tima va~a 'a tihi'l - l].ilai beyne'ş-Şati'iyye ve'l-lfaneiiyye. Eserin I. cildini Abdülazim edDib yayımiarnıştır (Devha ı406 / ı 986) 8.
Mugfşü '1-l].al~ ii il].üyari'l - e]J.a~. Müellifin Şafii mezhebini diğer mezheplere tercihini konu edinen eserin yazma
nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi'nde
mevcuttur (Ayasofya, nr. 2 ı 94, Esad Efendi, nr. 3532).
Kaynaklarda Cüveynfye atfedilen diğer
eserler de şunlardır: Medarikü'l'u~ül. Fi İşbaü keramati'l-evliya', Fi'tTektir, el-Esalib ii'l - l].iliii, Gunyetü'lmüsterş.idin, et-Tu]J.ie ii uşuli'1-fı~h,
et- Tebşıra ii'l- vesvese, Şer}ıu Lübôbi'Ifı~h li'l-Me}ıamili, el-Erba 'un, Teisirü'l-~ur' an, Divanü IJutab ve meva 'i?,
el- 'Umed, el- Fun1~.
bazı
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:Cüveyni. el-İrşad (Muhammed). tür. yer.; a.mlf.,
el· 'A~rdetü'n·Nizamiyye (nşr. Ahmed Hicazi
es-Sekka). Kahire 1399/ 1979, tür. yer.; a.mlf.,
el-Kafiye fi'l-cedel (nşr. Fevkıyye Hüseyin Mahmüd). Kahire 1399 / 1979, na şirin girişi, s. 26·
144, 199; Ebü Bekir ibnü'I -Arabi, e l- 'Avaşım
(Talibi). Beyrut, ts., s. 138-140; Şehristani, Niha·
yetü'l · i~dam, s. 11·12, 78·79, 109, 131, 169,
174-175; İbn Asakir, Tebyfnü ke?ibi'l-mü{terf,
s. 278-285; Yaküt, Mu'cemü 'l·büldan, ll, 192 ;
Amidi, Gayetü' l ·meram, s. 27, 44, 169, 171,
184, 207; İbn Hallikan, Ve{eyat (Abdülhamid),
ll , 341·342; İbn Teymiyye. Mecma 'u {eta va, IV,
17, 61; VI, 52-73, 135, 275; VIII, 298; a.mlf..
Mecma 'atü te{sfr (nşr. Abdüssamed Şerefed
di n). Bombay 1374/1954, s. 330; Sübki, Taba~at, V, 165·222 ; ibnü'I-imad, Şe?erat, lll, 358;
Keş{ü'?·?unan, 1, 68, 70, 75, 242, 253, 339,
343, 366, 377, 380, 396; ll , 1024, 1124, 1159,
1541 , 1561, 1562, 1641, 1754, 1990, 2005; Zebidi. İtha{ü 's ·sade, ll, 90, 92; Taşköprizade, Mi{tiif:ıu's·sa'ade, Haydarabad 1329, I, 440; ll, 188;
Fevkıyye Hüseyin Mahmüd. el·Cüveynf im a·
mü' l·/:faremeyn, Kahire 1964, s. 147-148, 199,
202, 207-208, 210·211; Ali Sami en-Neşşar,
N eş ' e tü 'i· fikri ' i- {else{f {i'l- İs lam, İskenderiye
1966, s. 330; Bedevi, Me?ahibü 'l-İslamiyyfn,
Beyrut 1979, I, 679 -748; W. M. Watt. İslam Dü·
şüncesinin Teşekkül Devri (tre. Ethem Ruhi
Fığlalı). Ankara 1981, s. 355; Abdülazim edDib. İmlimü' l-l:faremeyn, Küveyt 1401 / 1981 ;
a.mlf.. F1~chu imami'l-l:faremeyn, Kahire 1409 /
1988; Nüveyhiz, Mu'cemü'l·mü{essirfn, I, 333;
İbrahim Medkür, Fi'l-Felsefeti'l-İslfimiyye, Ka·
hire 1983, s. 52; A. S. Tritton, İs lam Kelam1 (tre.
Mehmet Dağ), Ankara 1983, s. 183-187; Y. Şev
ki Yavuz, islam Akaidinin Üç Şahsiyet/, istan·
bul 1989, s. 100·104; İsmail Hakkı İzmirli, "İma
mü'l-Haremeyn Ebü'l-Meilli el - Cüveyni",
DİFM, sy. 9 (1928). s. 1·33; Mehmed Dağ, "İmam
el-Haremeyn el-Cüveynl'de Nedensellik Kuramı", Ondokuz MayiS Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 2, Samsun 1987, s. 38; C.
Brockelmann, "Cüveyni", İA, lll, 249; a.mlf.[L. Gardet]. "al-Qjuwayni", E/ 2 (İng.) , ll, 605·
606.
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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.

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 ( 1o1617) yılında Merv' den tekrar Nişabur' a
döndü. Burada ders okuttu, fetva ve ilmi münazara meclisleri kurarak birçok
ilim adam ının yetişmesine vesile oldu.
Zamanında Şafii mezhebinin önde gelen
alimlerinden biri olan ve çoğu fıkha dair olmak üzere çeşitli eserler yazan Cüveyni Zilkade 438'de (Mayıs 1047) 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 nüshaları 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 etü '1- vaşıl, Şer}ı u 'r- risale, et- Teisirü '1- k ebir,
el-Muhit. Cüveyni'nin herhangi bir mezhebe bağlı kalmaksızın doğrudan hadisIere dayanarak yazmaya başladığı bir fı
kıh kitabı olan son eser, bazı bölümlerini gören meşhur hadis alimi Ahmed b.
Hüseyin el -Beyhaki'nin tenkit mahiyetinde bir risale kaleme alması üzerine
(bk. Sübki. V, 77-90) yazımından vazgeçiIerek tamamlanmamıştır.
BİBLİYOGRAFYA:
İbn Asakir, Tebyfnü ke?ibi'l-mü{terf, s. 257·
258; Yaküt, Mu'cemü ' l-büldan, ll, 192; ibnü'IEsir, el·Lübab, ı, 315 ; İbn Hallikan, Ve{eyat, lll,
47·48; Zehebi. A'lamü'n·nübela', XVII, 617·
618; Sübki, Taba~at, V, 73-93; İbn Kesir, el-Bi·
daye, XII, 55; İbn Tağriberdi, en-Nücümü 'z -za·
hire, V, 42; Davüdi. Taba~atü'l·mü{essirfn, I,
253-254 ; Keş{ü'?·?Unün, 1, 339, 385, 445, 601;
ll, 996, 1258, 1621 , 1626, 1910; Brockelmann.
GAL, 1, 482; Suppl., 1, 667; a.mlf., "Cüveyni",
İA, lll, 249; Hediyyetü'l- 'ari{fn, ı , 451; Zirikli,
el·A'lam, IV, 290-291; Kehhale, Mu'cemü'l·
mü' elli{fn, VI , 165; Bilmen, Te{sir Tarihi, ı, 414·
416; J. Schacht. "al-Qjuwayni", E/ 2 (İng.), ll,
605.
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CÜVEYNİ, Şemseddin
( ~_,::di ı:r-..ılt,......: )

İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin ba-

Şemsüdd\'n

basıdır. Nişabur yakınlarındaki

Cüveyn'de doğdu. Babasından edebiyat okudu :
ardından Nişabur'a giderek Ebü't-Tayyib Sehl b. Muhammed es-Su'lı1ki'den
fıkıh tahsili yaptı. Daha sonra Merv'de
Abdullah b. Ahmed el-Kaffal el-Mervezi'nin fıkıh derslerine devam ederek icazet aldı. Hoca sı Kaffal el- Mervezi' den
başka Adnan b. Muhammed ed-Dabbi,
EbO Nuaym Abdülmelik b. Hasan. İbn

BEŞiR GözÜBENLİ

L

Muhammed b. Muhammed
(ö. 683/1284)

İlhanlı devlet adamı.

_j

Ünlü tarihçi ve devlet adamı Alaeddin
Ata Melik Cüveyni'nin kardeşi olup çocukluğu, öğrenimi ve gençliği hakkında
hiçbir bilgi yoktur. Hülagü tarafından
66 1·de ( 1263) sa hi b - divanlığa getirildi. Cüveyni bu görevine Abaka Han dö-

CÜVEYNi, Semseddin
neminde de 1ı 265- ı 282) devam etti ve
ülkeyi büyük bir başarı ile yönetti. Karamanoğulları'nın desteğiyle başlayan Cimri (Aiaeddin Siyavuş) ayaklanmasını bastır
mak. Moğollar'a ait gelirleri gözden geçirmek. yıkılan yerleri onarmak, güvenlik ve huzuru sağlamak üzere Abaka tarafından 676'da ( 1277) Anadolu'ya gönderildi. Büyük yetkilerle donatılan ve yanında bir miktar Moğol askeri bulunan
Cüveynl, Karamanoğulları'nın sebep olduğu ayaklanmayı Selçuklu ordusuyla
birlikte bastırdı; Uirende'den Akdeniz' e
kadar yayılmış olan. Karamanoğulları ' na
bağ lı Türkler'in çoğunu esir etti ve sür ülerini ele geçirdi. Ancak kışın bastır
ması üzerine Niğde yolu üzerinde bulunan Kazova kışiağına çekildi. Burada kaldığı sürece Sinop, Kastamonu gibi şehir
lerin yöneticilerine hediyeler ve mektuplar göndererek onları devlete bağlı
kalmaya çağırdı. Bu arada halkı ezen
ağır vergi ve salmaları kaldırttı. herkesten gücüne göre vergi aldı. Saltanat için
Erzincan ve yöresinden alınan şer'i hisseyi. diğer incü * vergileri seviyesine indirdi. Başka yerlerden sağladığı gelirleri karşılık göstermek suretiyle Selçuklu-

lar' ın İlhanlılar'a olan borçlarını hafifletti. Selçuklu Sultanı llL Gıyaseddin Keyhusrev'i 1ı 266-1284) ve Sahib Ata'yı henüz yakalanmamış olan Cimri üzerine
gönderdi. Cimri'nin ortadan kaldırılma
sındaki önemli rolü sebebiyle Ebü Bekir
b. Zeki ei-Mutetabbib onun için uzunca
bir Arapça tehniyetname (tebrik mektubu) yazmıştır.
Anadolu'daki işleri düzene koyan Cüveynl, oğlu Şerefeddin Harun'u naib olarak bırakıp Abaka ' nın yanına döndü. Abaka. uzun yıllar Cüveyni kardeşlerin hizmetinde çalışmış olan Mecdülmülk-i Yezdi'yi müşrifü'l-memalik (devlet müfetti şi)
tayin etmek suretiyle devlet yönetiminde bir değişiklik yaptı ve resmi evrakın
sol köşesinde Mecdülmülk'ün. sağ köşe
sinde de Cüveyni'nin mühürlerinin yer
almasını emretti. Ancak çok geçmeden
bu iki devlet adamının arası açıldı. Mecdülmülk Abaka nezdinde Cüveyni aleyhine iftira ve tezvire başvurdu . Cüveyni'yi Mısırlılar'la ilişki kurup onları ülkeyi
ele geçirmeye davet etmekle, kardeşi
Alaeddin Ata Melik'i de Fırat ve Dicle arasında bağımsız bir devlet kurmak niyetinde olmakla suçladı. Ancak yapılan so-
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edebiyat olmak üzere çeşitli ilim
çok iyi yetiştiği anlaşılan Şern
seddin Cüveyni iyi bir yöneticiydi. Vezirlik yaptığı süre içinde kapısı daima dilek sahiplerine açık kalmış, adil bir vergi sistemi uygulamış ve ülkede kanun
egemenliğini sağlamıştır. İdareciliği yanında din. ilim ve sanat erbabını korumada gösterdiği duyarlık ve gelirlerinin
Başta
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sonunda her iki kardeşin de
görevlerinde bı
rakıldılar. Fakat Mecdülmülk çok geçmeden yeniden her iki kardeş aleyhinde iftiralarda bulundu ve onları hapsettirmeyi başardı. Ancak Abaka'nın ölümü (680 /
ı 282) onların kurtulmalarını sağladı. Diğer taht iddiacısı Argun'u bertaraf edip
Abaka ' nın yerine geçen ve Müslümanlı
ğı kabul eden ilk Moğol hanı olan Ahmed Teküder Cüveyni kardeşleri eski
görevlerine iade etti. Çok geçmeden Ahmed'in devriJip Argun Han ' ın tahta geçmesi üzerine Cüveyni. eski hükümdarın
yakın adamlarından olduğu için Argun
Han tarafından cezalandırılacağı endişesiyle Hindistan'a kaçmak üzere İsfa
han'dan Kum'a gitti. Oradan da hükümdar nezdinde kendisine şefaatte bulunması için eski dostu ve hükümdarın yakım Emir Buka'nın yanına gitti (683 /
1284). Argun onu affetti ve Emir Buka'nın yanına vezir olarak verdi. Ancak Emir
Buka ve etrafındakiler Cüveyni'nin eski gücünü yeniden kazanabileceğinden
korktukları için Argun'a, Abaka'yı onun
zehirlediğini ve mallarını çaldığını söylediler. Bunun üzerine Cüveyni hapse atıl
dı ve kurtulabilmesi için kendisinden hiçbir zaman sağlayamayacağı miktarda
para istendi. Nihayet Kazvin ve Zencan
arasında Ahar kasabası civarında öldürüldü 14 Şaba n 683 / ı 6 Ekim ı 284). Sadece onun öldürülmesiyle yetinilmeyip
bütün Cüveyni ailesinin kökü kazındı. Nitekim sonradan Mes'Qd ve Perecuilah adlı çocuklarını Tebriz'de (689/ 1290). babasının naibi olarak Rum (Anadolu) emirliği görevini yürüten Nevruz adlı oğlu
nu da elçiler göndererek Anadolu'da öldürttüler. Cüveyni, kardeşi Alaeddin ve
altı çocuğunun mezarları Tebriz civarın
da Çerendab adı verilen yerdedir. Cimri
ayaklanmasından sonra Anadolu'da babasının naibi olarak kalan Şerefeddin
Harun ise amcası Alaeddin Ata Melik ' in
öldürülmesinden sonra Bağdat ve Irak-ı
Arab valisi olmuştur. Halife Müsta'sım Billah ·ın torun u ile evlenen Harun da
düşmanlarının iftiraları sonucunda öldürülmüştür (685 1 ı 286).
ruşturma

semseddin
Cüvevni'nin
Münşe) a:nn ın

ilk iki sayfas ı
(iÜ Kip .. FY.
nr. 552)

145

CÜVEYNI. Şemseddin
büyük bir bölümünü bu yolda harcamaile de ün yapmıştır. Nitekim bu meziyetlerinden ötürü Sa'df-i Şfrazf ve Hümam-i Tebrizi gibi şairler onu öven şiir
ler yazdıkları gibi Nasirüddin-i TOsi. Pahreddin-i lraki ve Safiyüddin el- Urmevi de yazdıkları eserleri ona ithaf etmiş
lerdir.
sı

Yüksek seviyede bir

münşi

olarak ta-

nınan Cüveynfnin Münşe 'at' ının bir bö-

lümü istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadı r (FY. nr. 552) . Aynı zamanda şair olan Cüveynf'nin şiir
lerinden Arapça bazı parçalar İbn Bfbf'nin el-Evamirü'l- calô 'iyye'sinde yer
almaktadır (s . 710-714). Gürcistan'daki
fetihlerle ilgili olarak Farsça " Petit:ına
me-i Elburz" da yine İbn Bfbitarafından
adı geçen eser içinde (s. 714-717) nakledilmiştir.

Yermük

Savaşı'na katıldığı

ve büyük kah-

ramanlıklar gösterdiği anlatı l maktadır.

TaberT onun bu savaşta düşman üzerine düzenlenen bir hücumda yaralandı
ğını kaydeder.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Sa'd. et· Tabal!:iit. VIII, 239; Halife b. Hayyat, et- Tabal!:iit (Zekkiir). ll, 796; İbn Hablb, elMuhabber, s. 104; İbn Kuteybe. el·Ma'arif(Siivi), s. 150; Belazüri, Ensab, ı , 440; a.mlf.• FütaJ:ı (R ıdvan). s. 141; Taberi, Tarti] (Ebü'I-Fazll.
lll, 401; İbn Hacer, el-işabe, Kahire 1939, IV,
258.
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CÜVEYRİYE bint

( .:,.) bd\ ~

RızA SAVAŞ

HARis

ı

'-t..r..ft )

Cüveyriye bint el-Haris b. Ebi' Dırar
(ö. 56/676)
L

Hz. Peygamber'in

hanımı.
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Cüveyriye bint Ebi' Süfyan b. Harb

Hz. Peygamber'in baldızı,
kadın sahabi.
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Ebu
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Hind bint Utbe'den doolup doğum ve ölüm tarihleri
bilinmemektedir. Aynı anneden olan diğer kardeşleri Muaviye, Utbe ve Ümmü'IHakem'dir. Hz. Peygamber'in hanımı Ümmü Habfbe'nin annesi ise Safıyye bint
Ebü'l - As'tır. Cüveyriye'nin, annesi Hind
ve diğer öz ve üvey kız kardeşleriyle beraber Mekke'nin fethinde (8 / 630) müslüman olduğu ve İslam'a giren diğer Mekkeli kadınlarla beraber Hz. Peygamber' e
biat ettiği anlaşılmaktadır. Cüveyriye önce Salib b. Ebu Hubeyş ile evlendi. Daha
sonra Abdurrahman b. Haris b. Ümeyye
ei -Asgar ile ikinci evliliğini yaptı. Her iki
kocasından da çocuğu olmadığı rivayet
edilmektedir. Aralarında annesi Hind'in
de bulunduğu bazı kadınlarla beraber
Süfyan'ın

ğan kızı
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607 yılı civarında doğdu. Huzaa kabilesinin Beni Mustali~ kolunun reisi Haris b. EbQ Dı rar'ın kızıdır. Hicretin S. yı
lında (626-27) Hz. Peygamber'le evlenmeden önce amcasının oğluyla evliydi.
Cüveyriye'nin Hz. Peygamber'le evlenmesine sebep olan hadise şöyle gelişti: Mustali~oğulları Hendek Gazvesi öncesinde
müslümanlara karşı savaş hazırlıklarına
başlamışlardı . Bunu haber alan Hz. Peygamber düzenlediği Beni Mustali~ Gazvesi'yle onları mağlüp etti. Bu savaşta
yüzlerce esir ele geçirilerek Medine'ye
götürüldü ve bunlar gazveye katılan askerlere dağ ıtıldı. Kocası bu savaşta ölen
ve henüz yirmi yaşında bulunan Cüveyriye de esirler arasında idi ve ashaptan
Sabit b. Kays b. Şemmas·ın veya amcazadesinin hissesine düştü. Esaretten kurtulmak için ödeyeceği fidye miktarını Sabit b. Kays ile tesbit ettikten sonra Hz.
Peygamber'in yanına gitti ve kendisini
tanıtarak fidyesinin ödenmesi hususunda yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine fidyesini ödeyen Hz. Peygamber'in
evlilik teklifini kabul ederek "müminlerin annesi" oldu. Bizzat Cüveyriye'ye
dayanan bir başka rivayete göre ise babası esir düşen kızını kurtarmak için
Medine'ye geldi ve fidyesini ödedikten
sonra onu Hz. Peygamber'le evlendirdi.
Cüveyriye'nin azatlı kölesinden gelen
diğer bir rivayet de bunu teyit etmektedir.
Hz. Peygamber'in Cüveyriye ile evlendiğini duyan müslümanlar ResOl-i Ekrem'i memnun etmek için onun hısım
ları olarak kabul ettikleri Mustali~oğul
ları'na mensup diğer esirleri de serbest

bıraktılar. Bu evliliğin Mustali~oğulları
ile müslümanlar arasındaki düşmanlığı
giderdiği ve Hz. Peygamber'in Cüveyriye ile evlenmesinin ası l hedefinin bu kabileyi islam'a yaklaştırmak olduğu anlaşılmaktadır. Mustalikoğulları ' nın bu evlilikten sonra islamiyet'i kabul etmeleri
de bunu göstermektedir.

Cüveyriye'nin müslüman olmadan önceki adı "saliha. hayırlı kadın " anlamın
da Berre idi. Böyle adlar almayı insanın
kendi kendini temize çıkarması olarak
değerlendiren ve bunu hoş karşılama 
yan Hz. Peygamber ona "küçük kız " anlamında Cüveyriye adını verdi. Hz. Aişe'
nin belirttiğine göre Cüveyriye ibadete
çok düşkündü.
Cüveyriye Hz. Peygamber'den yedi hadis rivayet etmiştir. Bunlardan biri Şa
hiJ:ı-iBuğari'de, biri ŞahiJ:ı-i Müslim'dedir. Kendisinden de İbn Abbas. Cabir
b. Abdullah. İbn Ömer ve Mücahid b. Cebr
gibi sahabi ve tabiller rivayette bulunmuşlardır.

Rebfülewelinde (Şubat
etmiştir (Zübeyr
b. Bekkar, s. 46). Bazı kaynaklarda SO'de
(670) vefat ettiği kaydedilmektedir.
Cüveyriye 56

yılı

676) Medine'de vefat
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CÜYÜŞİCAMİİ

L

Kahire'de Mukattam dağı üzerinde
bir Fatımi cami-meşhedi.
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Adı, Patımf Halifesi Müstansır- Billah'ın
Ermeni asıllı veziri Emirü'l-cüyQş Bedr
el-Cemalfnin unvanından gelmektedir.
Girişin üstünde, binanın kimin adına yapılmış olduğu belirtilmemekle beraber
meşhed* olduğunu gösteren 478 (1085)
tarihli bir inşa kitabesi yer almaktadır.
Ancak bu meşhed Bedr el- CemalT'nin
mezarı değildir: çünkü Makrizi'nin be-

