
lirttiğine göre Cemalf, Babünnasr'ın dı
şına gömülmüştür. Nitekim orada hala 
bir Fatımf türbesi mevcut olup Descrip
tion de l'Egypte'teki bir haritada da (bk. 
D. Behrens -Abouseif. s. 66) " Şeyh Bedr 
Şapeli" (mescid -meşhed) olarak gösteril
mektedir. Bedr ei-Cemalf Kahire'yi tah
kim: eden bir kumandandı ; şehrin sur
larının ayakta kalan kısımları ve üç ka
pısı onun bu yöndeki başarısının delille
ridir. 

Meşhedin mimari özellikleri . daha son
ra Fustat Mezarlığı ' nda Hz. Peygamber 
ailesinden bazı kişiler adına yapılmış olan 
Fatımf anıt yapılarına benzemektedir. 
Cüyüşi Camii. o dönemde inşa edilen di
ğer meşhedler arasında ayakta kalabi
len en iyi durumdaki eserdir; Osmanlı 
döneminde de tekke olarak kullanılmış

tı r. Cami bir avlu çevresine kurulmuş kü
çük bir yapıdır. ibadet mekanı ile aynı 
doğrultuda bulunan ve taçkapı karak
teri taşımayan. minarenin altında sa'de 
görünümlü bir kapısı vardır. Minarenin 
iki tarafında ve yan kısımlarda odalar 
bulunmaktadır. Avlu cephesi, Fatımf mi
marisinde sıkça rastlanan üç kısırnil ter
tiplerneye uygun olarak. iki çift sütun 
tarafından taşınan ve yanlardan iki kü
çük kemerle kuşatılan geniş bir omur
ga kemerle düzenlenmiştir. ibadet me
kanı. basit köşe kemerlerine oturan bir 
kubbe ile örtülü mihrap önü bölümü dı 

şında çapraz tonozlarla kapatılmıştır. 

Bu mekanın kuzeydoğusunda dışarı doğ

ru çıkma yapan küçük bir kubbeli oda 
mevcuttur. Bu oda Creswell tarafından 
sonraki bir ilave olarak kabul edilirken 
Ferid ŞefiT odayı duvar örme tekniğine 
göre orUinal yapıya dahil etmektedir. 

Cüyüşi Camii o Ka lı i re 1 M ıs ır 

Mihrap, niş kemeri üstündeki dolgu
larda bulunan stuko oymalarla göz alıcı 

biçimde süslenmiştir. Yarım kubbede, 
ibadet mekanının diğer bölümlerinde 
de görülen XVIII. yüzyıl Osmanlı üsiObun
da bir tezyinat bulunmakta ve bir kita
be bu süslemelerin 1144 (1731-32) yılın
da yapıldığını belirtmektedir. Kubbenin 
içi de stuko oymalarla süslenmiştir ve 
tepede "Muhammed" ve "Ali" ibareleri
ni ihtiva eden bir madalyon. eteklerde 
de bazı ayetlerin işlendiği bir yazı şeridi 
bulunmaktadır. 

Minare. mihrap önündekini andıran 

bir kubbe ile örtülmüş iki katlı dört kö
şe bir kule şeklindedi r ve bu haliyle IX. 
yüzyılda yapılmış olan Tunus'taki Kayre
van Ulucamii'nin minaresine benzemek
tedir. Minarenin en önemli özelliği. dik
dörtgen gövdenin üst kenarında bulu
nan ve Mısır'da , bina üstünde kalabilmiş 
örneklerin en eskisini teşkil eden ista
laktitli korniştir. Binanın diğer bir özel
liği de çatısının üzerinde kubbeye ba
kan güneydoğu tarafında. birer oyma 
mihrabı olan. genişlikleri 1 metreden 
daha az. köşke benzer iki küçük kubbe
li odanın bulunmasıdır. Bu odalarda bi
rer mihrabın yer alması. inzivaya çekil
mek amacıyla halvethane olarak tasar
landıklarını hatıra getirmektedir. Bu ya
pılarla onlardan uzakta bulunan mina
re. binanın aslında muhafızlar için inşa 
edilip cami biçiminde gizlenmiş bir gö
zetleme kulesi olarak yorumlanmasına 
da sebep olmuştur. O. arabar'ın kabul 
gören yorumuna göre bu yapı Bedr ei
Cemali'nin askeri başaniarına ithaf edil
miştir (Ars Orientalis, VI, 27 vd .). Yüsuf 
Ragıb ise bu yoruma. caminin. Fatımfler 
tarafından mezarlıklarda yapılmış pek 
çok özel dini yapıdan biri olduğu görü
şünü ekiernektedir (St./, LXV. 51 vd. l. 
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(bk. CEVHER). 
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CÜZ 
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CÜZ 

ı 

( ,_:r.JI ) 

Kur'an -ı Kerim'in 
yirmi sayfadan oluşan 

otuz bölümünden her biri 
(bk. MUSHAF). 

L ~ 

r 
CÜZ 

ı 

( ._:r.JI ) 

Bir kişinin rivayet ettiği hadisleri 
veya bir konuya dair rivayetleri 

L 
toplayan telif türüne verilen ad. 

_j 

Sözlükte "bir nesnenin bir parçası. bir 
bölüğü " anlamında olup çoğulu eczadır. 
Birkaç ciltten meydana gelen bir kita
bın her cildine de bu anlamda cüz den
mektedir. Hadis ilminde, bir sahabinin 
veya daha sonraki nesilden birinin riva
yet ettiği hadisleri ihtiva eden eseriere 
bu ad verilmişti r. Malik b. Enes'in ali* 
rivayetlerini bir araya getiren Hişam b. 
Arnmar'ın (ö 2451 859) C üz' fihi ca vali 
eJ:ıadişi Malik adlı eseri (Darü 'l-kütübi 'z
Zahiriyye, Mecmua. nr. 98 / 5) bu tür cüz
lerdendir. "Bir kişinin tek bir kişi vası
tasıyla gelen rivayetleri" anlamında cüz
den başka nüsha ve sahife terimlerinin 
de kullanıldığı, hatta Ya'la b. Ubad ei
Kilabi'nin Cüz' ii nüsl]ati Yacld'sında 
olduğu üzere (Sezgin. ı. 98) cüz ve nüsha 
kelimelerinin yan yana geldiği de görül
mektedir. 

Belli bir konuya dair rivayetleri ihtiva 
eden eseriere de cüz adı verilmiştir. Bazı 
kaynaklarda bu tür çalışmalar için Acur
ri'nin iö 360 / 970). ahirette Allah Tea
la'nın görüleceğine dair Kitdbü'r-Rü 'ye 
adlı eseriyle (n şr. Muhammed Gıyas ei
Canbaz, Riyad 1405) Buhari'nin Refcu'l
yedeyn ii'ş-şaldt (Kalküta 1256) ve Kitd
bü'l-Kıra'eti l]alie 'l-imam (Delhi 1256) · 

adlı eserleri örnek olarak verilmektedir. 
Eserlerin adında "kitab" kelimesinin bu
lunması , onların cüz. olma özelliğini or
tadan kaldırmamaktadır. Nitekim ibn 
Ebü'd-Dünya'nın Cüz' fi'hi kitabü's-sabr 
ve'ş-şevdbi caleyh adlı eserind~ .(Sü
leymaniye Ktp ., Laleli, nr. 3664) cüz ve ki
tab kelimeleri bir arada zikredilmiştir. 

Cüzlerin belli konuları ihtiva etmesi şar
tı yoktur. Mesela Süyüti'nin Cüz' ii ta
rfki J:ıadfşi 'men hafiza cald ümmeti er
ba cine hadişen ' adlı çalışmasında !Sü
leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 988) bir 
hadisin tarikieri araştırıldığı gibi Ebü Ab
dullah ibn Mende'nin Cüz' ii men caşe 
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mine's-şa]ıabeti mi'e ve 'işrin adlı cü
zünde (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3767, 
vr. ı 3 5 a- ı 36•) 120 yıl yaşayan saha bil er 
ele alınmaktadır. Fevaid* kitapları ile 
vuhdaniyyat (tek ravili hadisler). sünaiy
yat (iki ravili hadisler). uşariyyat (on ravili 
hadisler) kitapları, kırk hadisler, 100 ha
dis ve 200 hadisten meydana gelen çalış
malar hep cüz olarak kabul edilmiştir. 

Cüzlerin hacmi hakkında kesin bir şey 
söylemek oldukça güçtür. Yaygın olan 
anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'in yirmi say
fasına bir cüz denilmesinden hareketle 
bir cüzün yirmi sayfa yani on varak ola
bileceğini söylemek mümkündür. Ancak 
Zehebi. Ebü'l - Kasım İbn Asakir'in biyog
rafisini verirken (A' Uimü'n-nübela', XX, 
558-559) onun Tarftıu Medineti Dımaş~ 
adlı eserinin 800 cüzden meydana gel
diğini belirtmekte ve, "Bir cüz yirmi va
rak olduğuna göre bu eser 16.000 va
raktan ibarettir" demektedir. Buna gö
re İbn Asakir'in seksen ciltlik bu dev ese
rinin her bir cildi on cüzden oluşmakta

dır. Yirmi varakın bir cüz kabul edilme
si durumunda cüzün yaklaşık bir fasi
kül karşılığı olduğu söylenebilir. 

Cüzlerin hacmi hususundaki tereddü
dün sebebi, günümüze ulaşan muhtelif 
eserlerin hacmi hakkında cüz hesabıyla 
verilen ölçülerin birbirinden farklı olma
sıdır. Hadis hafızı Ebü Abdullah Muham
med b. Müseyyeb el-Ergıyanl (ö 3 15 / 
927), Mısır'da hadis tahsil ederken kol
tuğunun altında 1 00 cüzle dolaştığını, 

her cüzde de 1000 hadis bulunduğunu 
söylemektedir. Bu ifadeyi değerlendiren 
Zehebl, "Demek ki Ergıyanfnin yazısı çok 
inceymiş, yoksa normal bir hatta yazılan 
1000 hadis bir cilt tutar (tamamı ı 00 cilt); 
koltuk altında ise dört cilt bile güçlükle 

· taşınabilir" demektedir. Yine Zehebf'nin 
Ebü Abdullah Hakim'den rivayet ettiği 
bir haberde, Ergıyanf'nin koltuğunda 

1 00.000 hadis taşıdığı, bu hadislerin pek 
ince bir hatla yazılı olduğu, her bir cüz
de 1000 hadis bulunduğu belirtilmek 
suretiyle bu bilgi doğrulanmaktadır. Bu
na göre bir cüzde 1000 hadisin bulun
ması, öte yandan Hatili el-Bağdadfnin 
üç cüzden ibaret olduğu belirtilen (Zehe
bi. A' lamü'n-nübela', XVIII, 289) Şereiü 
aşMbi'l-Jıadfş ' inin sadece 334 rivayeti 
ihtiva etmesi, cüzler için belli bir ölçü 
koymayı güçleştirmektedir. Ahmed b. 
Hanbel'in, satırları oldukça sık bir dizgiy
le altı cilt halinde basılan el-Müsned'i
nin 127 cüz (İbn Hayr, s. 139), İbn Adi'
nin on iki cilt olduğu söylenen, fakat ye
di cilt olarak yayımlanan el- Kamil'ini n 
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altmış cüz (Kettani. s. 145), Hatili el-Bağ
dadf'nin on dört cilt halinde basılan Ta
ril]u Bagdad'ının 106 cüz (Zehebi, A' la
mü'n-nübela', XVIII, 289) olması. da bu
nu göstermektedir. 

Cüzlerin asgari bir ölçüsü de bulunma
maktadır. Yahya b. Main'in Cüz' min 
tarfl]i Ebi Sa 'id Haşim b. Merşed et
Taberani 'an Yalıya b. Ma 'in ii't-ta'dil 
adlı cüzü ile (TSMK, lll. Ahmed, nr. 624/ 
ıo. vr. 86• -87b) Zeynüddin el-Iraki'nin 
Cüz' ii ma vaka 'a ii Müsnedi'l-İmam 
Ijanbel mine'l-meviı1 'at adlı çalışma
sı (Koca Ragıb Paşa Ktp., nr. 1470, vr. 157-
158) birer varak, Said b. Mansür'un ra
vilere dair cüzü (Darü'l -kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua, nr. 83, vr. 19• - 25b) altı varak, 
Nesaf'nin Cüz' min Iıadiş 'ani'n-nebi 
adlı cüzü (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua, nr. 107, vr. 3!0• -32 1•) on bir varak 
hacmindedir (ayrı ca bk. Sezgin, ı. indeks) 

Birkaç cüzden meydana gelen bazı ça
lışmalar ecza kelimesiyle adlandırılmış
tır. Ebü Abdullah Kasım b. Fazi es-Seka
ffnin (ö. 489/1096) on cüzden meydana 
gelen el-Ecza 'ü 'ş-Şe~aiiyyat'ı, Ebü'I
Hasan el - Hılef'nin (ö. 492/ 1099) yirmi 
cüzden meydana gelen el-Ecza ' ü '1- Ijı
le 'iyyat'ı. Ebü Tahir es-Sileffnin (ö. 576/ 
ı 180) 100 cüzü aşkın olduğu söylenen el
Ecza' ü 's- Silefiyyat'ı bunlardan birkaçı 
olup Katib Çelebi ile Kettani tesbit ettik
leri muhtelif cüzlerin uzun birer listesi
ni vermişlerdir (bk. bibl.) 
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li] M . yAŞAR KANDEMİR 

cüzAF 
( u ı_r..ı ı ı 

Götürü usulle satış 
anlamında kullandan fıkıh terimi. 

_j 

Farsça güzaf (faydasız söz; hadsiz, he
sapsız) kelimesinin Arapçalaşmış şekli 

olan cüzaf (cezaf, cizaf) "bir şeyi tartma
dan, saymadan veya ölçmeden satmak 
yahut satın almak" demektir. Bu anlam
da mücazefe de kullanılır. 

İslam hukukunda satılan malın (mebl') 
miktarının belirlenmesi esas olmakla bir
likte ihtiyaç sebebiyle bu kurala bir is
tisna getirilmiş ve ölçülüp tartılmak ve
ya sayılmak suretiyle miktarları belirlen
memiş malların muayyen şartlar çerçe
vesinde tahminle, yani götürü (kabale, ka
bala) usulle satışına izin verilmiştir. Şa
fifler'de rnekruh olduğuna dair bir gö
rüş bulunmakla birlikte bu usulle yapı 

Ian satışı hukukçular genel olarak geçer
li kabul etmektedirler. Hz. Peygamber'in 
bu konudaki hadisleri de bu tür alışve
rişin zaruret sebebiyle caiz olduğu şek
linde yorumlanmıştır (ilgili hadisler için 
bk. Buhari. "Büyü<", 54, 56; Müslim, "Bü
yü'" , 34, 37, 38. "Müsa~at" , 15) . 

Götürü usulü satışta malın satış anın
da hazır bulunması, miktarının ise taraf
larca bilinmeyip tahminen belirlenmesi 
gerekir. Taraflardan birinin miktarı bi
lip gizlernesi durumunda bu malın götü
rü usulle satışı Maliki ve Hanbeliler'e gö
re mümkün değildir. Çünkü genel kura
la aykırı olan bu satış zaruret sebebiy
le geçerli sayılmıştır, taraflardan birinin 
miktarı bilmesi halinde zaruret ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca bu durumda mik
tarı bilmeyen kimsenin aldanma ihtima
li vardır. Hanefller'e ve Şafiiler'deki ha
kim görüşe göre ise taraflardan birinin 
miktarı bilmesi götürü satışın geçerlili
ğini ortadan kaldırmaz. Götürü usulle 
satışta malın tane ile (adedi). ölçekle (key
li) veya tartı ile (vezni) belirlenebilir tür
den olmasının bir önemi yoktur. Tanesi 
şu kadardan bir sürünün veya ölçeği şu 
kadardan bir yığının satımı gibi bir biri
min fiyatının belirlenip bir kümenin sa
tılması da Hanefller' den Ebü Yüsuf ve 
Muhammed ile diğer üç mezhep hukuk
çularına göre geçerlidir. Ebü Hanife ise 
malın tamamına yönelik bir bilinmezlik 
olduğu gerekçesiyle bu tür satışların ge
çerli olmadığını söylemektedir. 

Faize konu. olan malların kendi cinsle
riyle götürü olarak değişimi mümkün 
değildir. Zira ribevl malların kendi cins
leriyle değişiminde bunların eşit mik
tarlarda olması şart koşulmakta, farklı 

miktarlarda değişimi faiz kabul edilmek
tedir. Götürü usulü satışlarda malın tah
min edilen miktardan az ve çok olması 
mümkündür. Bu fazlalık faiz olacağın

dan satış geçerli değildir. Bunun sonu
cu olarak altın ve gümüşün kendi cins
leri karşılığında götürü satışı geçerli ol
maz. Fakat altının gümüşle değişimin 

de olduğu gibi farklı cinslerin birbiriyle 
götürü satışı geçerlidir (bk. FAİZ). 


