
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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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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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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