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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). 

CÜREŞ 
( .;..),.,. ) 

_j 

ı 

_j 

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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Ebu Hüreyre'den rivayet edilen hadi
se göre beşikte konuşan üçüncü çocuk 
Beni İsrail'den bir kadının oğludur. Bu 
kadın çocuğunu emzirirken yanından gös
terişli bir süvari geçmiş, kadının. "AIIa
hım! Benim çocuğumu da bu atlı gibi yi
ğit yap· diye temennide bulunması üze
rine çocuk memeyi bırakmış ve, "AIIahım! 
Beni onun gibi yapma" diyerek emme
ye devam etmiştir. Daha sonra kadın dö
vülen ve işkenceye tabi tutulan bir cari
yenin yanından geçmiş ve eviadının onun 
durumuna düşmemesini dileyince çocuk 
yine annesinin memesini bırakarak, "AI
Iahım! Beni bu kadın gibi yap· demiştir. 

Bunun üzerine kadın oğluna kendisinin
kilere aykırı dileklerde bulunmasının se
bebini sormuş, o da şöyle cevap vermiş
tir: "Anneciğim! o heybetli atlı bir zalim
di. Cariyeye gelince onun için zina etti 
diyorlar, halbuki zina etmemiş; çaldı di
yorlar, halbuki çalmamıştır. O masum 
kadın 'Allah bana yeter' demek suretiy
le O'na sığınmaktadır" (hadisin değişik 
rivayetleri için bk. İbn Kesir, el·Bidii.ye, ll, 
ı 34- ı 36; vaktinden önce konuşan çocukla
rın sayısı, bunlarla ilgili olaylar ve konunun 
genel değerlendirilmesi için bk. MÜCİZE). 
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CÜRHÜM (Beni Cürhüm) 

( ~.r.-..i-1) 

Kahtaniler'e mensup 
eski bir Arap kabilesi. 

_j 

Anayurtları Yemen olan ilk Cürhümlü
ler de Ad, Semüd, Tasm ve Cedis kabi
leleri gibi asırlar önce meydana gelen 
bir afet neticesi tar ih sahnesinden sili
nen Araplar'dandır (Arab-ı baide) ve hak
larında güvenilir hiçbir bilgi bulunma
maktadır. Bu felaketten kurtulan Cür
hümlüler daha sonra çeşitli sebeplerle 
Yemen'den Hicaz'a göç ederek Mekke'
ye yerleşmişlerdir. Hz. İbrahim karısı Ha
cer ile oğlu ismail'i onlar Mekke'de bu
lundukları sırada buraya getirip bırak
mıştır. Başka bir rivayete göre ise Cür
hümlüler Hz. İbrahim' in karısı Hacer ile 
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oğlu İsmail'in Mekke'de bulunduğu sı
rada buraya gelip yerleşmişlerdir. Cür
hümlüler'in arasında büyüyen Hz. İ smail 
onların ileri gelenlerinden birinin kızıyla 
evlendi. Kabe'nin idaresi Hz. İsmail'den 
bir nesil sonra Cürhümlüler'in eline geç
ti. Önceleri Hz. İsmail'in tebliğ ettiği di
ni kabul eden Cürhümlüıer daha sonra 
sapıklığa düştüler ; Kabe'ye saygı gös
termediler, gizli açık her türlü ahlaksız
lığı yapmaya başladılar. Kabe'ye takdim 
edilen hediyeleri çaldıkları gibi hac için 
Mekke'ye gelenlere de işkence ettiler. is
lam tarihi kaynakla rı ve eski dönem şi
irleri, bunun üzerine Cenab-ı Hakk'ın on
lara burun kanaması illeti (ruaf) ve ka
rınca musallat ederek bir kısmını helak 
ettiğini belirtirler. Seylü'l-arim * dolayı
sıyla bu bölgeye gelen Huzaa ve Kinane 
oğulları Mekke'ye saldırarak kısa bir çar
pışmadan sonra Cürhümlüler'i yenilgiye 
uğrattılar. Şehri t erketmek zorunda ka
lan Cürhümlüler. Hacerülesved'i yerin
den söküp bir yere gömdükten ve Zem
zem Kuyusu 'nu kapatıp yerini belirsiz 
hale getirdikten sonra tekrar ilk yurtla
rı olan Yemen tarafına gittiler. Bir riva
yete göre burada bir sel afetine uğra
yarak helak oldular. Gerçekten de daha 
sonraki dönemlerde Cürhümlüler'e rast
lanmamaktadır. 

Hz. Peygamber zamanındaki Lihyano
ğulları'nın Cürhümller soyundan geldi
ğine dair olan rivayet (Taberi, ı, 612) doğ
ru kabul edilmemektedir. İbn Haldün 
Cürhümlüler'in İbranice konuştuklarını 
belirtirse de bu husus doğru değildir. 
Çünkü bütün kaynaklar bunları Arapça 
konuşan halis Arap (Arab-ı aribe) kabile
leri arasında sayar. 

Ciihiliye inançlarına göre müşrik Arap
lar'ın iki meşhur putu olan !saf ve N aile, 
bir gece gizlice Kabe'de birleştikleri için 
taşlaşan Cürhümlü iki aşığı temsil et
mektedir. 
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CÜRM 

( ~.r;JI ) 

Hukuken yasaklanan 
ve yapılması halinde failin had, kısas 

veya ta'zirle cezalandırılmasını 
gerektiren fiil 

(bk. SUÇ). 

CÜRM ü CiNAYET RESMi 

Tirnar topraklarında yaşayanlardan 
işledikleri suça karşılık alınan 
bad- ı heva* türünden bir vergi. 

_j 

_j 

Osmanlı Devleti'nde tirnar sistemi ile 
birlikte ortaya çıkan bu vergi, serbest 
tirnarlarda ve serbest olmayan tirnarlar
da farklı şekilde uygulanmıştır. Birtakım 
mali ve idari imtiyaziara sahip olup ser
best t irnar teıakki edilen padişah has
l arı ve yüksek devlet memurlarına ait 
has ve zeametlerde cürm ü cinayet res
mi bütünüyle tirnar sahibine bırakılmış, 

serbest olmayan tirnarlarda kanuna gö
re sancak subaşısı ile tirnar sahibine ve
rilmiştir. Bununla beraber subaşı bulun
mayan sancaklarda bu vergi sancak be
yi ile tirnar sahibi arasında pay edilmiş
tir. Şehirlerde ise cürm ü cinayet resmi
ni subaşı, asesbaşı veya muhtesibin al
dığı görülmektedir. 

Cürm ü cinayet resmiyle ilgili kanun 
imparatorluğun her yerinde aynı şekil
de uygulanmamıştır. Mesela Aydın san
cağında serbest olmayan tirnarların cürm 
ü cinayetleri bütünüyle sancak beyi ta
rafından alınırken padişah hassı olan 
yerlerde bu verginin hassa adına alındı

ğı görülmektedir. Aynı şekilde Aydın'da 

padişah hassından olan Karacakoyunlu 
Yörükleri'nin cürm ü cinayetleri hassa-i 
hümayun için alınmakta. vakıf toprak
larda da iç hazine için tahsil edilmektey
di. Cürm ü cinayet resminin alınmasın
da bunlardan farklı bir uygulama ise Se
mendire sancağında görülmektedir. Se
mendire kanununda belirtildiği üzere 
bu sancakta alınan cürm ü cinayet res
minin onda birinin knezlerine ait olduğu 
hükmü bulunmaktadır (Barkan, Kanun

lar, s. 325) . 

Cürm ü cinayet resmi ilk zamanlar
dan itibaren belli bir miktarda alınmış
tır. Bu konuda "Fatih Kanunnamesi"nde 
zenginden 400, orta halliden 200, daha 
aşağısından 1 00 ve nihayet fakirlerden 
SO akçe alınması hükmü bulunmaktadır 
(a.g.e., s. 388-389). Aynı hükümler daha 
sonraki tarihlerde de geçerli olmuştur. 


