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cüzAM 
(bk. CÜZZAM). 

CÜzAM (Beni Cüzam) 

( t'~ j.; ) 

Yemen asıllı olduğu kabul edilen 
bir Arap kabilesi. 

_j 

ı 

_j 

Cüzam'ın menşei konusu tartışmalı

dır. Mudar ve özellikle Esed b. Huzey
me kabileleri, Cüzam'ı kendi nesepleri
ne bağlayarak onların Yemen kabileleri 
arasına karışmış bir Mudar kabilesi ol
duğunu iddia etmişlerdi. Cüzamlılar'ın 

büyük çoğunluğu ise kendilerinin Kah
taniler soyundan Kehlanoğulları'na bağ
lı bulunduklarını belirtiyor ve şecerele
rini Cüzam b. Adi b. Haris... b. Kehlan 
şeklinde sıralıyorlardı. Daha sonraki dö
nemlerde ortaya çıkan kabileler arası 

rekabet ve siyasi olaylar Cüzam'ın Ye
men asıllı olduğu fikrini desteklemek
tedir. Menşei hakkındaki bu fikirler ka
bilenin önemini gösterdiği gibi Cüzam 
ile Mudar arasında eskiden var olan bir 
dostluğun (hiW ) mevcudiyeti düşünce
sini de kuwetlendirmektedir. 

Cüzam lakabıyla tanınan 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 Ye
men bölgesini terkederek kuzeye çıkmış
lar. Hicaz, Suriye ve Mısır arasındaki ara
zilere yayılmışlardı. Amman, Maan, Te
bük, Eyle, Vadilkura. Ezruh, Medyen ve 
Gazze yerleştikleri başlıca şehirlerdi. Ey
le'nin güneydoğusunda Hisma adlı ge
niş bir bölge ile Selasil (Selsel) adlı bir 
su kaynağı Cüzam'a ait bulunuyordu. 

Cüzamlılar, Arabistan - Suriye - Mısır 

arasındaki 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 yıldızına veya yanında baş
larını tıraş ederek ziyaret ettikleri Ukay
sır putuna tapanları bile vardı. Medine'
deki yahudi kabilesi Beni Nadir' in de 
bunların soyundan geldiği rivayet edil
mektedir. 

Kabilenin büyük çoğunluğu Hz. Pey
gamber'in hayatı boyunca islam'a karşı 
olmuştur. Bedir Gazvesi öncesinde Hz. 
Peygamber'in Kureyş kervanını bekledi
ği sırada durumu EbO Süfyan'a bir Cü
zamlı 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 gö
türerek onların da İslamiyet'i kabul et
melerini sağlamıştı. Fakat bu esnada 
muhtemelen sadece Rifaa'nın kabilesi 
müslüman olmuştur. Çünkü aynı sıra

larda Hz. Peygamber'in Bizans impara
toru Herakleios'a gönderdiği elçisi Dihye 
b. Halife el- Kelbi dönüşte Cüzamlılar'ın 
arazisinden geçerken soyuldu. Müslü
man olan Cüzamlılar soyguncularla çatış
maya girdiler. Fakat bunları asıl cezalan
dıran Hz. Peygamber'in Zeyd b. Harise 
kumandasında gönderdiği birlik oldu. 

Cüzam kabilesi MOte'de Bizans kuv
vetleri safında müslümanlarla çarpıştı. 

629 yılında Hz. Peygamber Amr b. As'ı 
bunların üzerine gönderdi. Medine'den 
istediği takviye kuwetlerinin gelmesin
den sonra Amr b. As Cüzamlılar'ı Selasil 
suyu yakınında mağlOp etti. Zatüssela
sil Seriyyesi adı verilen bu seferden bir 
yıl sonra yapılan Tebük Seferi sırasında 
bazı Cüzam reisieri Hz. Peygamber'le gö
rüştüler ve İslamiyet' i kabul ettiler. 

Yermük Savaşı'nda (15 / 636) kabile
nin çoğu Bizanslılar safında yer almıştı. 

Bazı rivayetlere göre İslam ordusunda 
da Cüzamlılar vardı. Ancak bu savaştan 
sonra Cüzamlılar müslüman oldular ve 
Suriye ile Filistin orduları içinde bölge
nin fethinde önemli görevler üstlendi
ler. Amr b. As ile Mısır'ın fethine katılıp 
buraya ilk yerleşenler de Cüzamlılar ol
muştur. 

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

CÜZ'I 

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

EmevTler'in yıkılmasına kadar idare 
üzerinde etkileri devam eden Cüzamlı
lar halifeliğin muhtelif bölgelerine grup
lar halinde dağılmışlar, hatta Endülüs'e 
kadar yayılmışlardı. IX. (XV.) yüzyıl baş

larında bile Nil deltasının doğusunda İs
kenderiye yöresinde Cüzamlılar vardı. 

Ayrıca başta Kerek havalisi olmak üze
re Belka, Şeria ve Arabe bölgelerinde de 
varlıklarını sürdürüyorlardı. 
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CÜZ'i 
( JJ:dl) 

Bir varlık türünün yalnız bir 
veya birkaç ferdine ait olan durum, 

nitelik, kavram anlammda kullanılan 
felsefe ve mantık terimi. 

_j 

Sözlükte "parça, pay, unsur· anlamla
rına gelen Arapça cüz (,,:r.ll ) kelimesine 
nisbet eki getirilmek suretiyle türetil
miş bir kelime olup felsefe ve mantıkta 
külli*nin karşıtı olarak "bir varlık türü
nün tamamına değil sadece bir kısmına 
delalet eden kavram", "taşıdığı hüküm, 
konudaki fertlerden sadece bir veya bir
kaçma şamil olan önerme, bir ilme göre 
konuları daha özel olan diğer bir ilim (ta
biat ilmine göre tıp ilmi gibi). daha üstte-

149 


