
CÜREYC 

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. 



Cürm ü cinayet resminin devlet yöne
ticilerince tahsili merkezi otoritenin sar
sıldığı dönemlerde istismara uğramış
tır. Nitekim hiçbir olay olmadığı zaman
larda bile bu resmin tahsili cihetine gi
dilmesi şikayetlere yol açmıştır. Gerek 
bu sebeple, gerekse Ebüssuüd Efendi'
nin fetvalarıyla tasdik edilmiş olmasına 
rağmen Girit'in fethinden sonra Hanya, 
Kandiye ve Midilli'de saf şekliyle İslami 
gelenekiere uygun bir toprak rejimi te
sis etmek düşüncesiyle eski toprak re
jimi ilga edilirken bu arada cürm ü cina
yet resmi de kaldırılmıştır. Bu verginin 
bütünüyle kaldırılması ise büyük bir ih
timalle Tanzimat dönemine rastlar. 
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liJ YusuF HALAÇOÖLU 

CÜRMÜZİ 
( (.Çjy _r.J 1 ) 

Mutahhar b. Muhammed b. Ahmed 
ei -Muntasır eş-Şerif el-Hasenl 

(ö. 10771 1667) 

Yemenli tarihçi. 
_j 

1 003'te ( 1595) San'a'nın Cürmüz kö
yünde doğdu. Kaynaklarda hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Zamanının sa
yılı Zeydi alimlerinden olup 27 Zilhicce 
1 077'de (20 Haziran 1667) amil olarak 
görev yaptığı Uteme'de vefat etti. 

Eserleri. 1. c İ~dü '1 - cevô.hiri'l - behiyye 
ii ma•riieti'l-memleketi'l- Yememy
ye ve'd- devleti']- Fô.tımiyyeü'l- Ijüsey
niyye. Hz. Peygamber devrinden 1 007 
( 1598) yılına kadar Yemen'de valilik ya
pan devlet adamları ve burada hüküm 
süren hanedanlardan bahseden eserin 
yazma nüshası Riyad'da Hamed el-Ca
sir'in özel kütüphanesinde bulunmakta
dır. 2. ed-Dürretü'l-mucpyye fi's-sire
ü'l-~asımiyye. 1064 (1653-54) yılında 
tamamlanan ve Zeydi imam MansOr-Bil
lah'ın hayatını ihtiva eden eser. en-Nüb
zetü'l- müşire ila cümelin min •uyıl
ni's-sire ii al]bô.ri Mevlô.nô. el-Manşılr
Billô.h el-~asım b. Muhammed adıyla 
meşhur olup yazma nüshası San'a Camii 

Kütüphanesi'nde ve British Museum'da
dır (nr. 1064, 3329). 3. el-Cevheretü'l
münire ii tô.ril]i devleü'l-Mü,eyyed
Billô.h ez-Zeydi. Yazma nüshası Berlin 
Kütüphanesi'nde bulunan (nr. 147) eser 
el-Cevheretü'f-mucpyye ii tô.ril]i'l-l]i 
lô.feü'J-Mü, eyyediyye ve el-Cevhere
tü'l-münire ii cümelin min •uyılni's
sire adlarıyla da bilinmektedir. Müellif 
kitabında daha çok kendi müşahedele
rine dayanarak Zeydi imam Müeyyed
Billah'ın (ö 1054/ 1644) Yemen Beyler
beyi Haydar Paşa ve halefi Nasuh Paşa 
ile mücadelesinden, Yemen'deki Osman
lı hakimiyetinden bahsetmekte ve yaşa
dığı devrin meşhur bilginlerinin biyogra
fileri hakkında bilgi vermektedir. Eserin 
ll. cildi Milano Ambrosiana Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Arabo, nr. A 7305 
A ı 15). 4. Tul)fetü'l-esma· ve'l-ebşô.r 
bimô. ii 's- sireti '1- M ütevekkiliyye min 
garô. ,ibi'l-al.Jbô.r. Zeydi imam Mütevek
kii-Alellah'ın hayatı ve faaliyetlerine da
ir olan ve Siretü'l-İmô.m Mütevekkil
•Alellah İsmô. •n b. el- ~asım b. Man
şur adıyla da bilinen eserin yazma nüs
haları Yemen'de Mükella'da halk kütüp
hanesinde, Vatikan Kütüphanesi'nde (nr. 
971) ve San'a Camii Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır. 
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san Paşa", İA, V /1, s. 330. 

L 

liJ H uLilsi YAvuz 

CÜRÜM 

( ~_r.J I ) 

Hukuken yasaklanan 
ve yapılması halinde failin had, kısas 

veya ta'zirle cezalandırılmasını 
gerektiren fiil 

(bk. SUÇ). 
_j 
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CÜSEYS ed- DEYLEMT 

C ÜSTANiLER 

(bk. DEYLEM). 

CÜŞEYŞ ed-DEYLEMi 

(~..lll~) 

Yemen'de 
peygamberlik iddiasında bulunan 

ı 

_j 

ı 

L Esved el-Ansi'yi öldürenlerden biri. _j 

Muhadramun • dan olup adı bazı kay
naklarda Cişnes ve Huşeyş olarak da geç
mektedir. Ataları VI. yüzyılda, İran'ın ku
zeyinde dağlık bir bölge olan Deylem'
den gelip Yemen çevresine yerleşmişler
dir. Peygamberlik iddia edenlerden Es
ved el-Ansf'nin Yemen bölgesinde birçok 
karışıklık çıkarması. Hz. Peygamber'in Ye
men valisi Şehr b. Bazan ' ı öldürerek ka
rısını alması ve kısa bir süre çevrede ha
kimiyet kurması üzerine ResOl-i Ekrem 
bölgenin ileri gelenlerine ve bu arada 
Deylemliler'in reisierinden olan Veber b . 
Yuhannes ile Cüşeyş'e bir mektup gön
derdi. Onlardan Esved el-Ansf'yi ortadan 
kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine Cü
şeyş ile Ffrüz ed-Deylemi ve diğer yöne
ticiler bir araya gelerek Esved'i nasıl öl
düreceklerini planladılar. Eski vali Şehr'in 
eşi Azad'ın yardımıyla bir gece Esved el- . 
Ansi'yi konağında öldürdüler. Bu hadise 
Hz. Peygamber'in vefatından bir gün veya 
bir gece önce meydana gelmiş (ı ı 1 632), 
olayla ilgili haber Hz. Peygamber'in vefa
tından sonra Hz. EbO Bekir'e ulaşmıştı. 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine böl
gede ikinci bir ridde* olayı başgösterdi. 
Bu defa Esved'in öldürülmesinde rolü 
olan Kays b. Abdüyegüs el-Mekşüh ayak
Iandı ve önceleri birlikte hareket ettiği 
Dazeveyh, Firüz ed- Deylemi ve Cüşeyş 
ed-Deylemf'yi kendisi için tehlikeli gö
rerek öldürmeyi planladı. Bir komplo ile 
Dazeveyh'i öldürttü; ancak diğerleri du
rumu öğrenerek kurtuldular. 
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