
gulanmasında eşitlik sağlanabiliyorsa ve 
maksadı aşan bir sonucun doğmasından 
endişe edilmiyorsa kısas yapılır: böyle 
bir endişe varsa diyet alınır (bk. KISAS). 

Cin1hanın hata ile olması durumunda kı
sas söz konusu olmayıp meydana geldi
ği organa ve yaranın cinsine göre sabit 
veya hakimin takdirine göre değişebilen 
bir diyetin (erş, hükümet-i adi) ödenmesi 
gerekmektedir (bk. DiYET). 

BİBLİYOGRAFYA: 
Lisfınü '/- 'Arab, "crh" md.; Wensinck. Mu'cem, 

"crt,ı" md.; Şafii, el-Üm, VI, 2 vd.; İbn Hazm. e/
Muhallfı, X, 403 vd.; İbn Rüşd, Bidfıyetü 'l-müc
tehid, ll , 371 vd. ; İbn Teymiyye, e l ·Fetfıua' / 
icübrfı, Beyrut, ts., IV, 212 vd.; Şirbfnf. Mugni'l
muhtfıc, Beyrut, ts. IDarü ' I-Fikr). IV, 2 vd.; Rem
lf. f'lihfıyetü 'l-muhtfıc, Beyrut 1404/ 1984, VII , 
245 vd. ; Zühaylf. el-Fı~hü ' l-İslfımf, VI, 350-361; 
"Cirah", Mu.F, XV, 135-141. 

L 

ı 

L 

L 

liJ HASAN ALi EŞ-ŞAzELf 

ciRAHA 
(bk. CERRAHLIK). 

ci RAl 
(bk. CERRAİ). 

Ci'RANE 
( :Vi_,.;JI ) 

Huneyn Gazvesi'nde 
elde edilen ganimetierin 

dağıtıldığı yer. 

_j 

1 

_j 

1 

_j 

Mekke ile Taif arasında , Mekke'ye 9 
mil uzaklıktadır (Ezrakı , IL 1311. Burada 
aynı adla anılan bir su kuyusu vardı. Ke
lime ilk dönem hadis alimlerinin çoğu 
tarafından Ciirrane. tarihçiler ve dilciler 
tarafından Ci'rane şeklinde okunmuştur. 

Ci'rane islam tarihinde Hz. Peygam
ber'in ganimetieri dağıtması sırasında 
çıkan olaylar sebebiyle meşhur olmuş
tur. Huneyn'de Hevazin ve Sakif kabile
lerine bağlı kuwetler büyük bir hezime
te uğramış, bir kısmı Evtas mevkiine çe
kilirken bir kısmı da Taif Kalesi'ne sığın
mıştı. Hz. Peygamber düşmanı takip için 
Evtas'a bir seriyye göndermiş. kendisi 
de elde edilen ganimetieri Ci'rane mev
kiinde bırakarak Taif'e hareket edip bu
rayı muhasara altına almıştı (8 / 630) 

Taif muhasarasının kaldırılmasından 

sonra ganimetierin muhafaza edildiği 

Ci'rane bölgesine dönen Hz. Peygamber, 
sayıları büyük bir yekün tutan esirleri ve 
bol miktardaki ganimeti askerler ara
sında dağıtmadan bir süre bekledi. Ni
yeti. müslüman olarak kendisine başvu-

racak Hevazinliler'e bu ganimetieri iade 
etmekti. Fakat Hevazin heyeti geç ka
lınca bazı münafıklarla islami bir şuura 
sahip olmayan yeni müslüman olmuş bir 
kısım bedeviler. ganimetieri hemen da
ğıtması için Hz. Peygamber'i ineitecek 
şekilde tsrarda bulundular. 

Beytülmal hissesi olarak beşte biri ay
rılıp geri kalan esir ve ganimetierin tak
sim edilmesinden sonra Hevazin'den ge
len heyet Hz. Peygamber'e müslüman 
olduklarını söyleyerek esirlerin ve mal
larının iadesini istediler. Hz. Peygamber 
sadece esirleri ashabının rızasını alıp He
vazin'e geri vermek isteyince bazı kişi

ler yine mesele çıkardılar. Ancak kaza
nılacak ilk zaferde kendilerine bunu faz
lasıyla telafi edecek ganimet vaad edi
lince muhalefet etmekten vazgeçtiler. 

Hz. Peygamber Huneyn'de ele geçiri
len ganimetierden müellefe-i kulüb*a 
daha fazla pay verdi. Onun bu tasarru
funun, ganimetin beytülmal hissesi ola
rak ayrılan ve harcama yetkisi Hz. Pey
gamber'e ait olan beşte birden mi (hu
mus), yoksa ganimetin tamamından mı 
olduğu hususunda alimler farklı görüş
ler ileri sürmüşlerdir. Ebü Ubeyd, fazla
lığın onlara humustan verilmiş olduğu
nu söyler (e i-Emual, s. 297-298 ) 

Hz. Peygamber' in ganimetten müelle
fe-i kulüba fazla pay vermesi üzerine ba
zı müslümanlar sert itirazlarda bulundu
lar. Bu arada ensardan bazı kimseler de 
Hz. Peygamber'in bu tasarrufundan mem
nun olmadıklarını belirten sözler sarfede
rek kendi aralarında dedikodu yaptılar. 
Durumdan rahatsız olan ensardan Sa'd b. 
Ubade, bu sözleri Hz. Peygamber'e nak
lederek ganimetten kendilerine hiç pay 
verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Re
sul -i Ekrem ensarı toplayarak müellefe-i 
ku!Oba ganimetten niçin fazlaca hisse 
verdiğini kendilerine anlattı ; bu arada 
ensarın faziletini dile getirerek kendisi
nin daima onlarla beraber olacağını söy-

Ci' ra ne 
mikatında 

Hz. Peygamber · 
devrinden 

kalma 
su kuyusu 

yan ında 

sonradan 
insa edilm iş 

mescid 
ve su tesisleri 

CiRCI ZEYDAN 

!edi, onlara ve çocuklarına dua etti. Yap
tıkları dedikodudan dolayı pişman olan 
ensar üzüntülerini ifade edip Hz. Pey
gamber' den razı olduklarını söylediler. 

Ganimetierin taksiminden sonra Hz. 
Peygamber Ci'rane'de ihrama girerek 
umre için Mekke'ye gitti. Daha sonra tek
rar Ci'rane'ye gelip buradan Medine'ye 
hareket etti. 

Ci'rane'de bu olayların hatıralarını yil
detmek üzere inşa edilmiş bir mescid 
vardır. 

Hil bölgesinde yer alan Ci'rane, Harem 
bölgesinde bulunan kimselerin umre için 
ihrama girdikleri yerlerden biri olarak 
da önem taşımaktadır. Harem'de bulu
nanların umre için diğer mikat yerleri 
ise Hudeybiye ve Ten'im'dir. ŞafiTier'e 

ve Maliki ile Hanbeli mezheplerinden ba
zı alimiere göre bu üç yerin içinde en fa
ziletli mikat Ci'rane'dir. Daha sonra sı

rasıyla TenTm ve Hudeybiye gelir. Hane
filer, Hanbe!Tier'in çoğunluğu ve bazı Şa
fiTler'e göre ise Ten'im 'den ihrama gir
mek daha faziletlidir. Maliki alimierin 
ekseriyeti ise Ci'rane ile Hudeybiye ara
sında fazilet bakımından fark bulunma
dığı görüşünü benimsemiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhar!. "Men&kıb", 25, "Megazi", 61 ; Müs
lim. "Zekat", 142-160; Vakıdf. el -Megazf, bk. 
indeks ; İbn Hişam . es-Sfre, IV, 459, 488 ·500 ; 
Ebü Ubeyd, el-Emual, s. 297-298; İbn Sa'd. et
Tabaicat, ı , 114-115; ll , 152·154; Ezrakı. Al)btı
ru Melcke IMelhas). ll , 131 , 207-208; Fakihf. 
Al)bfıru Me/c/ce lnşr. Abdülmelik b . Abdu llah 
b . DehTş ). Mekke 1986, V, 62-69; Ta beri, Tfırfh 
!Ebü 'I-Fazll. lll , 81·82, 86-94; Kasa ni, Beda' /, 
ll , 167; İbn Kudame, el-Mugnf, lll , 258-259 ; Ya
kut, Mu'cemü'/-bü ldan, ll , 142; Nevevf. Teh· 
?fb, ll , 58-59 ; İbn Kesfr. e/-Bidaye, IV, 352 · 368; 
Buhütf. Keşşa{ü'l-icına', ll , 401 , 519; "Ci'ra
ne", Mu.F, ll , 151; XV, 240-241. 
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CİRCİ ZEYDAN 

(bk. CORCİ ZEYDAN). 
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