
CÜVEYNI. Şemseddin 

büyük bir bölümünü bu yolda harcama
sı ile de ün yapmıştır. Nitekim bu mezi
yetlerinden ötürü Sa'df-i Şfrazf ve Hü
mam-i Tebrizi gibi şairler onu öven şiir
ler yazdıkları gibi Nasirüddin-i TOsi. Pah
reddin-i lraki ve Safiyüddin el- Urme
vi de yazdıkları eserleri ona ithaf etmiş
lerdir. 

Yüksek seviyede bir münşi olarak ta
nınan Cüveynfnin Münşe 'at' ının bir bö
lümü istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (FY. nr. 552) . Ay
nı 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) nakle
dilmiştir. 
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ı CÜVEYRİYE bint EBÜ SÜFYAN ı 
( w~ <.F.f ~ '-t ..r..ft ) 

Cüveyriye bint Ebi' Süfyan b. Harb 

Hz. Peygamber'in baldızı, 
kadın sahabi. 

L _j 

Ebu Süfyan'ın Hind bint Utbe'den do
ğan kızı olup doğum ve ölüm tarihleri 
bilinmemektedir. Aynı anneden olan di
ğer kardeşleri Muaviye, Utbe ve Ümmü'I
Hakem'dir. Hz. Peygamber'in hanımı Üm
mü Habfbe'nin annesi ise Safıyye bint 
Ebü'l - As'tır. Cüveyriye'nin, annesi Hind 
ve diğer öz ve üvey kız kardeşleriyle be
raber Mekke'nin fethinde (8/ 630) müslü
man olduğu ve İslam'a giren diğer Mek
keli kadınlarla beraber Hz. Peygamber' e 
biat ettiği anlaşılmaktadır. Cüveyriye ön
ce 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 
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Yermük Savaşı'na katıldığı ve büyük kah
ramanlıklar gösterdiği anlatı lmaktadır. 

TaberT onun bu savaşta düşman üzeri
ne düzenlenen bir hücumda yaralandı
ğını kaydeder. 
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ı 
CÜVEYRİYE bint HARis 

ı 

( .:,.) bd\ ~ '-t..r..ft ) 
Cüveyriye bint el-Haris b. Ebi' Dırar 

(ö. 56/676) 

L 
Hz. Peygamber'in hanımı. 

_j 

607 yılı civarında doğdu. Huzaa kabi
lesinin Beni Mustali~ kolunun reisi Ha
ris b. EbQ Dırar'ın kızıdır. Hicretin S. yı
lında (626-27) Hz. Peygamber'le evlen
meden önce amcasının oğluyla evliydi. 
Cüveyriye'nin Hz. Peygamber'le evlenme
sine sebep olan hadise şöyle gelişti: Mus
tali~oğulları Hendek Gazvesi öncesinde 
müslümanlara karşı savaş hazırlıklarına 
başlamışlardı. Bunu haber alan Hz. Pey
gamber düzenlediği Beni Mustali~ Gaz
vesi'yle onları mağlüp etti. Bu savaşta 
yüzlerce esir ele geçirilerek Medine'ye 
götürüldü ve bunlar gazveye katılan as
kerlere dağıtıldı. Kocası bu savaşta ölen 
ve henüz yirmi yaşında bulunan Cüvey
riye de esirler arasında idi ve ashaptan 
Sabit b. Kays b. Şemmas·ın veya amca
zadesinin hissesine düştü. Esaretten kur
tulmak için ödeyeceği fidye miktarını Sa
bit b. Kays ile tesbit ettikten sonra Hz. 
Peygamber'in yanına gitti ve kendisini 
tanıtarak fidyesinin ödenmesi hususun
da yardımcı olmasını istedi. Bunun üze
rine fidyesini ödeyen Hz. Peygamber'in 
evlilik teklifini kabul ederek "mümin
lerin annesi" oldu. Bizzat Cüveyriye'ye 
dayanan bir başka rivayete göre ise ba
bası 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 etmek
tedir. 

Hz. Peygamber'in Cüveyriye ile evlen
diğini duyan müslümanlar ResOl-i Ek
rem'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 Cüveyri
ye ile evlenmesinin ası l hedefinin bu ka
bileyi islam'a yaklaştırmak olduğu anla
şılmaktadır. Mustalikoğulları 'nın bu ev
lilikten sonra islamiyet'i kabul etmeleri 
de bunu göstermektedir. 

Cüveyriye'nin müslüman olmadan ön
ceki 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" an
lamında Cüveyriye adını verdi. Hz. Aişe'
nin belirttiğine göre Cüveyriye ibadete 
çok düşkündü. 

Cüveyriye Hz. Peygamber'den yedi ha
dis 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 bulun
muşlardır. 

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

Kahire' de Mukattam dağı üzerinde 
bir Fatımi cami-meşhedi. 

_j 

Adı, Patımf Halifesi Müstansır- Billah'ın 

Ermeni asıllı veziri Emirü'l-cüyQş Bedr 
el-Cemalfnin unvanından gelmektedir. 
Girişin üstünde, binanın kimin adına ya
pılmış 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-


