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CÜRCANİ, Yusuf b. Ali 

( ~~ .. r.ll .p. rY. U.._,: ) 

Fıkha dair Hizanetü'l-ekmel adlı 
eseriyle ta~ınan Hanefi fakihi 

(bk. HizANETÜ'l -EKMEL). 

C ÜR CANiYE 

(bk. GÜRGENÇ). 
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L Yemen'de eski bir yerleşim merkezi. _j 

Bişe vadisinde Şeker (HamGme) dağ ı

nın batısında ve Ebha şehrine güneydo
ğu yönünde 40 km. mesafededir. Hara
beleri bugün mevcut olan Cüreş, İslam 
öncesi dönemde etrafı surlarla çevrili 
müstahkem büyük bir şehir ve geniş bir 
vilayetti. Kur'an'da adı geçen Yegüs pu
tunun mabedi buradaydı. Şehirde az sa
yıda Ehl-i kitabın bulunduğu da kabul 
edilmektedir. 

Arabistan'da bölgenin şöhretini sağ

layan husus, cins develeri, üzümleri ve 
deri mamülleriyle bilhassa harp malze
melerinde o vakte göre gelişmiş teknik
Iere sahip olmasıydı. Mancınık ve kuşat
malarda kale duvarlarına kolayca yak
laşınayı sağlayan debbabe gibi araçlar 
burada imal edilir, çevre kabileler bun
ları yapmayı ve kullanmayı öğrenmek 

üzere Cüreş'e adamlar gönderirlerdi. Ni
tekim Hz. Peygamber de Taif'i kuşattı
ğı zaman (8 / 630) buradan mancınık ve 
debbabe getirterek kullanmıştır. 

Şehrin İslam idaresine geçmesi 1 O 
(631) yılına rastlamaktadır. Cüreş halkı , 

Hz. Peygamber tarafından Surad b. Ab
dullah el-Ezdi kumandasında üzerleri
ne gönderilen bir birliğe şiddetle karşı 
koyarak uzun süre çarpıştılar, ancak Şe
ker dağı eteklerinde büyük bir yenilgiye 
uğradıktan sonra Medine'ye bir heyet 
göndererek müslüman olduklarını bildir
diler. Belazüri Cüreş halkının savaşsız 

teslim olduğunu belirtmektedir. Ancak 
bu bilginin hemen ardından cizye anlaş
masından söz etmesi, buradaki müşrik
Ierin savaş sonrasında islamiyet'i kabul 
ettiklerini, kitap ehlinin ise anlaşma ya
parak İslam idaresine girdiklerini göster
mektedir. İslam idaresine bağlanan böl
geye Hz. Peygamber Ebu Süfyan b. Harb'i 
vali tayin etmiş, bir başka zaman Cüreş

liler'e yazdığı mektupta henüz olgunlaş
mamış hurma ile kuru hurmayı birbirine 

karıştırarak nebiz* yapmalarını yasak
laınıştı (Müslim, "Eşribe", 27). Daha son
raki dönemlerde bu şehirden bilhassa 
hadisle meşgu l olan alimler yetişmiştir. 

Cüreş ayrıca, Himyer soyundan Müneb
bih b. Eslem b. Zeyd oğullarının meyda
na getirdiği bir kabileye de ad olmuştur 
ki bu kabilenin sözü edilen bölgeye yer
leşerek oraya kendi adını vermiş olması 
muhtemeldir. 
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CÜREYC 

( ~ft ) 

Uğradığı ittirayı 

beşikteki çocuğu konuşturmak suretiyle 
L · çürüten bir zahid. _j 

insanlık tarihinde mucizevi olarak vak
tinden çok önce mantıklı, tutarlı ve düz
gün konuşan bazı çocuklardan bahsedil
mektedir. Bunların başında babasız doğ
muş olan Hz. Tsa gelir. Annesini zina töh
metinden kurtarması ve kendi olağan 
üstü yaratılışının hikmetini ortaya koy
ması için Allah ona beşikte konuşma gü
cü vermiştir (bk. ISA; MERYEM). Hz. Isa'
nın bu mucizesi Kur'an'da açıklanmıştır 
(b k. Al-i İmran 3/ 45, 46; ei-Maide 51 ı !O ; 
Meryem I 91 29, 30) 

Buna benzer bir başka olay Cüreyc ha
disesinde görülmektedir. Bu olay, Hz. 
Peygamber'den Ebu Hüreyre kanalıyla 
fakat değişik ravi silsileleriyle nakledi
len hadislerde anlatılmıştır. Muhammed 
b. Sirin kanalıyla rivayet edilen hadise 
göre beşikte üç kişi konuşmuştur. Bun
lardan biri Hz. isa, diğeri Cüreyc hadi
sesindeki çocuk. üçüncüsü de Beni İsra
il'den bir kadının çocuğudur. Cüreyc ile 
ilgili değişik silsilelerle gelen hadisler- . 
deki bilgilere göre olay şöyle cereyan et
miştir : Beni İsrail'den Cüreyc (bir başka 
rivayette Cüreyc er-Rahib) adında bir kişi 
dünya işlerinden memnun olmadığı için 
kendisine bir mabed (savmaa*) inşa eder 
ve orada ibadete çekilir. İbadetle meşgul 
olduğu bir sırada annesi kendisini gör
mek üzere mabedine gelir ve oğluna ses
lenir. O anda namaz kılmakta olan Cü-
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reyc, ibadetini yarıda bırakıp annesine 
cevap vermesinin doğru olmayacağını dü
şünerek narnazına devam eder. Annesi 
oğluna üç defa seslendiği halde cevap 
alamayınca ona ölmeden önce kötü bir 
kadının şerrine uğraması bedduasında 

bulunur. Daha sonra bir gün Cüreyc ma
bedinde iken bir l<adın onu yoldan çı

karmak amacıyla gelir ve kendisiyle cin
si ilişkide bulunmasını teklif eder. fakat 
teklifi reddedilir. Bunun üzerine kadın, 
mabedin yanında koyun gütmekte olan 
bir çobanla ilişki kurar ve ondan hamile 
kalarak bir oğlan doğurur: çocuğun ba
basının da Cüreyc olduğunu söyler. Halk 
zahid olarak tanıdığı Cüreyc'le ilgili ha
beri duyunca ona hakaret eder ve ma
bedini yıkar. Bu iftira üzerine Cüreyc ab
dest alıp namaz kıldıktan sonra çocuğa , 

"Baban kim?" diye sorar: çocuk da, "Ço
bandır" cevabını verir. Başka bir rivaye
te göre Cüreyc bir dal alarak beşikteki 
çocuğa dokundurur ve, "Baban kim?" 
diye sorar: o da, "Çoban" diye karşılık 
verir (İbn Hacer, VI, 482) . Semerkandf
nin rivayetinde ise Cüreyc kadına, "Ben 
seninle nerede ilişkide bulundum?" di
ye sorunca kadın, "Ağacın altında " ce
vabını verir: Cüreyc ağacın yanına gidip, 
"Allah için söyle, senin altında bu kadın

la ilişki kuran kim?" diye sorar: ağacın 
her dalı, "Koyun çobanı " cevabını verir 
(a.g.e., VI, 482). Bunun üzerine halk Cü
reyc'in mabedini altından yapmak ister, 
fakat o sadece çamurdan yapılmasına 
rıza gösterir (Buharf, "Me?alim", 35, "En
biya'", 48, "'Amel fi'ş-şalat", 7) . 

Cüreyc'in mabedde bulunması, anne
sine cevap vermemesi, mabedinin yıkıl
ması ve yerine yenisinin inşa edilmesi 
konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştır . 

Cüreyc'in İsrailoğulları'ndan bir zahid 
olduğu belirtilmekte, ayrıca Hz. isa'dan 
sonra yaşadığı ve onun dinini benimse
yenler arasında yer aldığı da ileri sürül
mektedir. Buna delil olarak da mabede 
çekilip ibadet etmesi gösterilmektedir. 
Zira savmaa Hz. isa'nın tabileri tarafın
dan icat edilmiştir (İbn Hacer, VI , 481; 

Kastallani, IV, 280). Kastallani, bu husu
sun Cüreyc'in peygamber olduğunu iddia 
eden İbn Battal'ın görüşünü çürüttüğü
nü belirtmektedir (İrşadü's-sari, IV, 280). 

İbn Hacer de annesine cevap vermeme
sinden hareket ederek Cüreyc'in alim ol
madığına hükmetmekte, alim olsaydı 

kendisini ziyarete gelen annesiyle ilgilen
mesinin nafile ibadetle meşgul olmasın
dan daha önemli olduğunu bilebileceği
ni belirtmektedir (Fet/:ıü ' l· bari, VI. 48 1). 
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