CÜZ
mine's-şa]ıabeti mi'e ve 'işrin adlı cüzünde (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3767,
vr. ı 35a- ı 36•) 120 yıl yaşayan saha bil er
ele alınmaktadır. Fevaid* kitapları ile
vuhdaniyyat (tek ravili hadisler). sünaiyyat (iki ravili hadisler). uşariyyat (on ravili
hadisler) kitapları, kırk hadisler, 100 hadis 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 sayfasına bir cüz denilmesinden hareketle
bir cüzün yirmi sayfa yani on varak olabileceğini söylemek mümkündür. Ancak
Zehebi. Ebü'l - Kasım İbn Asakir'in biyografisini verirken (A' Uim ü'n-nübela', XX,
558-559) onun Tarftıu Medineti Dımaş~
adlı eserinin 800 cüzden meydana geldiğini belirtmekte ve, "Bir cüz yirmi varak olduğuna göre bu eser 16.000 varaktan ibarettir" demektedir. Buna göre İbn Asakir'in seksen ciltlik bu dev eserinin her bir cildi on cüzden oluşmakta 
dır. Yirmi varakın bir cüz kabul edilmesi durumunda cüzün yaklaşık bir fasikül karşılığı olduğu söylenebilir.
Cüzlerin hacmi hususundaki tereddüdün sebebi, günümüze ulaşan muhtelif
eserlerin hacmi hakkında cüz hesabıyla
verilen ölçülerin birbirinden farklı olmasıdır. Hadis hafızı Ebü Abdullah Muhammed b. Müseyyeb el-Ergıyanl (ö 3 15 /
927), Mısır'da hadis tahsil ederken koltuğunun altında 100 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
100.000 hadis taşıdığı, bu hadislerin pek
ince bir hatla yazılı olduğu, her bir cüzde 1000 hadis bulunduğu belirtilmek
suretiyle bu bilgi doğrulanmaktadır. Buna göre bir cüzde 1000 hadisin bulunması, öte yandan Hatili el-Bağdadfnin
üç cüzden ibaret olduğu belirtilen (Zehebi. 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 dizgiyle altı cilt halinde basılan el-Müsned'inin 127 cüz (İbn Hayr, s. 139), İbn Adi'nin on iki cilt olduğu söylenen, fakat yedi cilt olarak yayım la nan el- Kamil'ini n
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altmış cüz (Kettani. s. 145), Hatili el-Bağ
dadf'nin on dört cilt halinde basılan Taril]u Bagdad'ının 106 cüz (Zehebi, A' lamü'n-nübela', XVIII, 289) olması. da bunu göstermektedir.

Cüzlerin asgari bir ölçüsü de bulunmamaktadır. Yahya b. Main'in Cüz' min
tarfl]i Ebi Sa 'id Haşim b. Merşed etTaberani 'an Yalıya b. Ma 'in ii't-ta'dil
adlı

ıo.

cüzü ile (TSMK, lll. Ahmed, nr. 624/
vr. 86• -87 b) 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. 157158) birer varak, Said b. Mansür'un ravilere 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, Mecmua, nr. 107, vr. 3!0• - 32 1•) on bir varak
hacmindedir (ayrı ca bk. Sezgin, ı. indeks)
Birkaç cüzden meydana gelen bazı çaecza kelimesiyle adlandırılmış
tır. Ebü Abdullah Kasım b. Fazi es-Sekaffnin (ö . 489/1096) on cüzden meydana
gelen el-Ecza 'ü 'ş-Şe~aiiyyat'ı, Ebü'IHasan 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 elEcza' ü 's- Silefiyyat'ı bunlardan birkaçı
olup Katib Çelebi ile Kettani tesbit ettikleri muhtelif cüzlerin uzun birer listesini vermişlerdir (bk. bibl.)
lışmalar
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M . yAŞAR KANDEMİR

cüzAF
( u ı_r..ı ı

ı

Götürü usulle satış
kullandan fıkıh terimi.

anlamında

L

_j

Farsça güzaf (faydasız söz; hadsiz, hekelimesinin Arapçalaşmış şekli
olan cüzaf (cezaf, cizaf) "bir şeyi tartmadan, saymadan veya ölçmeden satmak
yahut satın almak" demektir. Bu anlamda mücazefe de kullanılır.
saps ı z)

İslam hukukunda satılan malın (mebl')
miktarının

belirlenmesi esas olmakla birlikte ihtiyaç sebebiyle bu kurala bir istisna geti rilmiş ve ölçülüp tartılmak veya sayılmak suretiyle miktarları belirlenmemiş malların muayyen şartlar çerçevesinde tahminle, yani götürü (kabale, kabala) usulle satışına izin verilmiştir. Şa
fifler'de rnekruh olduğuna dair bir görüş bulunmakla birlikte bu usulle yapı 
Ian satışı hukukçular genel olarak geçerli kabul etmektedirler. Hz. Peygamber'in
bu konudaki hadisleri de bu tür alışve
ri şin zaruret sebebiyle caiz olduğu şek
linde yorumlanmıştır (ilgili hadisler için
bk. Buhari. "Büyü<", 54, 56; Müslim, "Büyü'" , 34, 37, 38. "Müsa~at" , 15) .
Götürü usulü satışta malın satış anın
da hazır bulunması, miktarının ise taraflarca bilinmeyip tahminen belirlenmesi
gerekir. Taraflardan birinin miktarı bilip gizlernesi durumunda bu malın götürü usulle satışı Maliki ve Hanbeliler'e göre mümkün değildir. Çünkü genel kura la aykırı olan bu satış zaruret sebebiyle geçerli sayılmıştır, taraflardan birinin
miktarı bilmesi halinde zaruret ortadan
kalkmaktadır. Ayrıca bu durumda miktarı bilmeyen kimsenin aldanma ihtimali vardır. Hanefller'e ve Şafiiler'deki hakim görüşe göre ise taraflardan birinin
miktarı bilmesi götürü satışın geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Götürü usulle
satışta malın tane ile (adedi). ölçekle (keyli) veya tartı ile (vezni) belirlenebilir türden olmasının bir önemi yoktur. Tanesi
şu kadardan bir sürünün veya ölçeği şu
kadardan bir yığının satımı gibi bir birimin fiyatının belirlenip bir kümenin satılması da Hanefller' den Ebü Yüsuf ve
Muhammed ile diğer üç mezhep hukukçularına göre geçerlidir. Ebü Hanife ise
malın tamamına yönelik bir bilinmezlik
olduğu gerekçesiyle bu tür satışların geçerli olmadığını söylemektedir.
Faize konu. olan malların kendi cinsleriyle götürü olarak değişimi mümkün
değildir. Zira ribevl malların kendi cinsleriyle değişiminde bunların eşit miktarlarda olması şart koşulmakta, farklı
miktarlarda değişimi faiz kabul edilmektedir. Götürü usulü satışlarda malın tahmin edilen miktardan az ve çok olması
mümkündür. Bu fazlalık faiz olacağın 
dan satış geçerli değildir. Bunun sonucu olarak altın ve gümüşün kendi cinsleri karşılığında götürü satışı geçerli olmaz. Fakat altının gümüşle değişimin 
de olduğu gibi farklı cinslerin birbiriyle
götürü satışı geçerlidir (bk. FAİZ).
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cüzAM
(bk. CÜZZAM).

L

_j

CÜzAM (Beni Cüzam)

ı

( t'~ j.; )
Yemen
L

asıllı olduğu

kabul edilen
bir Arap kabilesi.
_j

Cüzam'ın menşei

konusu tartışmalı
Mudar ve özellikle Esed b. Huzeyme kabileleri, Cüzam'ı kendi neseplerine bağlayarak onların Yemen kabileleri
arasına karışmış bir Mudar kabilesi olduğunu iddia etmişlerdi. Cüzamlılar'ın
büyük çoğunluğu ise kendilerinin Kahtaniler soyundan Kehlanoğulları'na bağ
lı bulunduklarını belirtiyor ve şecerele
rini Cüzam b. Adi b. Haris... b. Kehlan
şeklinde sıralıyorlardı. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan kabileler arası
rekabet ve siyasi olaylar Cüzam'ın Yemen asıllı olduğu fikrini desteklemektedir. Menşei hakkındaki bu fikirler kabilenin önemini gösterdiği gibi Cüzam
ile Mudar arasında eskiden var olan bir
dostluğun (hiW ) mevcudiyeti düşünce
sini de kuwetlendirmektedir.
dır.

Cüzam lakabıyla tanı nan bu kabilenin
kurucusu Amr'ın Arnile ve Lahm adında
iki kardeşi daha olup onların da kendi
adlarıyla anılan birer büyük kabileleri
vardı. Bunlar Kinde'nin amcaları idiler.
Cüzamlılar seylü'l-arim* dolayısıyla Yemen bölgesini terkederek kuzeye çıkmış
lar. Hicaz, Suriye ve Mısır arasındaki arazilere yayılmışlardı. Amman, Maan, Tebük, Eyle, Vadilkura. Ezruh, Medyen ve
Gazze yerleştikleri başlıca şehirlerdi. Eyle'nin güneydoğusunda Hisma adlı geniş bir bölge ile Selasil (Selsel) adlı bir
su kaynağı Cüzam'a ait bulunuyordu.

Arabistan - Suriye - Mısır
ticaret yollarında kılavuzluk
ve kervan muhafızlığı yaparlardı. islam
öncesi dönemde bölgeye Bizans hakim
olunca bu devletin tabii haline gelmiş
lerdi ve aralarında Hıristiyanlık yayılmış
tı. Ancak Hıristiyanlığa bağlılıkları sathi
idi ; Müşteri yıld ızına veya yanında baş
larını tıraş ederek ziyaret ettikleri Ukaysır putuna tapanları bile vardı. Medine'deki yahudi kabilesi Beni Nadir' in de
bunların soyundan geldiği rivayet edilmektedir.
arasındaki

Kabilenin büyük çoğunluğu Hz. Peygamber'in hayatı boyunca islam'a karşı
olmuştur. Bedir Gazvesi öncesinde Hz.
Peygamber'in Kureyş kervanını beklediği sırada durumu EbO Süfyan'a bir Cüzamlı haber vermişti. Ancak 6 (628) yı
lında Hudeybiye Antiaşması'ndan hemen
sonra Cüzam'dan Rifaa b. Zeyd Medine'ye gelerek müslüman olmuş, kabilesine
Hz. Peygamber'in yazdığı mektubu götürerek onların da İslamiyet'i kabul etmelerini sağlamıştı. Fakat bu esnada
muhtemelen sadece Rifaa'nın kabilesi
müslüman olmuştur. Çünkü aynı sıra
larda Hz. Peygamber'in Bizans imparatoru Herakleios'a gönderdiği elçisi Dihye
b. Halife el- Kelbi dönüşte Cüzamlılar'ın
arazisinden geçerken soyuldu. Müslüman olan Cüzamlılar soyguncularla çatış
maya girdiler. Fakat bunları asıl cezalandıran Hz. Peygamber'in Zeyd b. Harise
kumandasında gönderdiği birlik oldu.
Cüzam kabilesi MOte'de Bizans kuvvetleri safında müslümanlarla çarpıştı.
629 yılında Hz. Peygamber Amr b. As'ı
bunların üzerine gönderdi. Medine'den
istediği takviye kuwetlerinin gelmesinden sonra Amr b. As Cüzamlılar'ı Selasil
suyu yakınında mağlOp etti. Zatüsselasil Seriyyesi adı verilen bu seferden bir
yıl sonra yapılan Tebük Seferi sırasında
bazı Cüzam reisieri Hz. Peygamber'le görüştüler ve İslamiyet' i kabul ettiler.
Yermük Savaşı'nda (15 / 636) kabilenin çoğu Bizanslılar safında yer a lm ıştı.
Bazı rivayetlere göre İslam ordusunda
da Cüzamlılar vardı. Ancak bu savaştan
sonra Cüzamlılar müslüman oldular ve
Suriye ile Filistin orduları içinde bölgenin fethinde önemli görevler üstlendiler. Amr b. As ile Mısır'ın fethine katılıp
buraya ilk yerleşenler de Cüzamlılar olmuştur.

Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki ihtilafta diğer Suriye kabileleri gibi Hz. Muaviye tarafını tutan Cüzamlılar böylece
Emeviler arasında itibar ve nüfuz kazan-

dılar. Kabilenin ileri gelen şahsiyetlerin
den Ravh b. Zinba' halkı 1. Yezid'e zorla
biat ettirmek için Medine ve Mekke üzerine düzenlenen seferlere katıldı. Ravh,
Muaviye b. Yezid'in veliaht göstermeksizin önce halifelikten çekilip arkasın
dan ölümü üzerine Emevi idaresinde bir
otorite boşluğu ortaya çıktığı ve Abdullah b. Zübeyr'in güç kazandığı bir sıra
da Mervan b. Hakem'e biat edilmesini
sağladığı için hem kendisi hem de kabilesi MervanTler'in minnettarlığını ka zandı.

EmevTler'in yıkılmasına kadar idare
üzerinde etkileri devam eden Cüzamlı
lar halifeliğin muhtelif bölgelerine gruplar halinde dağılmışlar, hatta Endülüs'e
kadar yayılmışlardı. IX. (XV.) yüzyıl baş
larında bile Nil deltasının doğ usunda İs
kenderiye yöresinde Cüzam lılar vardı.
Ayrıca başta Kerek havalisi olmak üzere Belka, Şeria ve Arabe bölgelerinde de
varlıklarını sürdürüyorlardı.
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CÜZ'i

( JJ:dl)

L

Bir varlık türünün yalnız bir
veya birkaç ferdine ait olan durum,
nitelik, kavram anlammda kullanılan
felsefe ve mantık terimi.

_j

Sözlükte "parça, pay, unsur· anlamlarına gelen Arapça cüz (,,:r.ll ) kelimesine

nisbet eki getirilmek suretiyle türetilbir kelime olup felsefe ve mantıkta
külli*nin karşıtı olarak "bir varlık türünün tamamına değil sadece bir kısmına
delalet eden kavram", "taşıdığı hüküm,
konudaki fertlerden sadece bir veya birkaçma şamil olan önerme, bir ilme göre
konuları daha özel olan diğer bir ilim (tabiat ilmine göre tıp ilmi gibi). daha üsttemiş
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