
yetine yol açmış ve devletin birtakım ön
lemler alması istenmiştir. XIX. yüzyıl son
larında mekteplerin ıslahı sırasında cer
re çıkmak usulü de kaldırılmak isten
miştir. Nitekim Cevdet Efendi (Paşa) Da
rül Muallimin müdürlüğü sırasında yap
tığı köklü ısiahat sırasında talebe tahsi
satını artırıp mektebe kabul ve imtihan 
usullerini düzenlerken talebenin ders za
manıni yarı yarıya azaltan cerre çıkmak 
usulünü de kaldırmıştır. Ayrıca medre
selerin ıslahı ve itibarının yeniden sağ
lanması konusunda yazılan makaleler
de cer uygulamasına da temas edildiği 
görülür. Bu arada İslami bilgileri öğret
mek gayesiyle kasaba ve köylere giden 
bu kişilerin iyi örnek olmaları beklenir
ken halkı büsbütün dinden soğutacak 
tutum ve davranışlarda bulundukları be
lirtilmiştir. Bundan dolayı meşihat ma
kamının bu hususta bir düzenleme yap
ması, sıkı tedbirler alması, hatta müm
künse onur kırıcı sayılabilecek bu adeti 
tamamen kaldırması bile istenmiştir . 

Cer Cumhuriyet döneminde de kısmen 
devam etmiş, ancak okullardan yetişen 
din görevlilerinin şehir, kasaba ve köy
lere resmen tayini sonucunda bu uygu
lama tarihe karışmıştır. 
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CERACİME 
( ;ı.-.l_r.J 1 ) 

Toros ve Aınanos dağlarında yaşayan 
ve Bizans İmparatorluğu'na 
asker olarak hizmet veren 

hıristiyan bir topluluk. 
_j 

Ceracime cürcümanl kelimesinin ço
ğuludur. Amanos dağının J:(aradağ tepe
sinde kurulmuş olan Cürcüme şehrinde 
yaşayan halka müslüman Araplar Cürcü
mani, Bizanslılar ise Mardaites (MerdeT
Ier) derlerdi. Bazı kaynaklarda yanlış ola
rak Cüracime ve Haracime şeklinde kay
dedildiği görülmektedir. Ceracime'nin 
bir kısmı da Kuzey Suriye'nin bazı müs
tahkem mevkileriyle Antakya civarında 
yerleşmişti. Etnik menşeleri bilinmeyen 

ve Bizans Devleti'ne karşı yarı bağımsız 
bir topluluk olan Ceracime, İslam- Bi
zans sınırı boyunca, bir Bizans tarihçisi
nin ifadesiyle, Anadolu· nun savunma
sında "tunçtan bir duvar" teşkil ediyor
du. Ceracime'nin, ilk fetihler sırasında 
İslam ordularının Suriye'nin kuzey taraf
larına doğru ilerleyişinin durdurulmasın

da Bizans'ın sınır muhafızı olarak önem
li rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Bizans kaynaklarında Ceracime'ye "asi, 
dinsiz. eşkıya" anlamında Mardaites de
nilmektedir. Yağma ve savaşlarla geçim
lerini sağlayan ve yarı göçebe hayatı ya
şayan bu hıristiyan zümreler dindar bir 
topluluk değildi. Honigmann onları , Ama
noslar'da oturan hıristiyan çapulcu ka
vim olarak tanıtırken Runciman bu züm
relerin Araplar' la dinleri için değil gu
rurları ve vahşi bağımsızlık duyguları 

için savaştıklarını söyler. 

Hz. Ömer zamanında EbO Ubeyde b. 
Cerrah Antakya'yı fethedince Ceracime 
korkup Bizans'a sığınınayı düşündü. An
cak müslümanlar bu durumu farket
medikleri için onlara dokunmadılar. An
takya halkı müslümanlarla yapılan ant
laşmayı bozup ihanet edince Suriye Va
lisi EbO Ubeyde şehri ikinci defa fethet
mek üzere HabTb b. Mesleme ei-Fihri 
kumandasında yeni bir ordu daha gön
derdi. Şehri fetheden HabTb b. Mesleme 
Cürcüme şehri üzerine yürüdü; Ceraci
me barış isternek zorunda kaldı. Yapı

lan antlaşmaya göre Ceracime gerekti
ğinde asker vermeyi, Amanos dağı ile 
Suriye'ye giriş çıkış noktalarına hakim 
geçitlerdeki küçük kalelerde bulundura
cağı kuwetlerle müslümanlara bilgi ver
mek ve casusluk yapmak suretiyle yar
dımcı olmayı kabul etti. Buna karşılık 

bu zümreler cizye vergisinden muaf tu
tuldular; ayrıca müslümanlarla birlik
te katılacakları savaşlarda öldürecekleri 
kimselerin üzerlerindeki eşya da kendi
lerine bırakılacaktı. Bu arada Ceracime'
nin yaşadığı köy ve şehirlerde bulunan 
tacirlerle diğer zümreler de bu cimtlaş
maya dahil edildiler. 

Ancak bu antlaşmaya rağmen Ceraci
me, kendilerine kim daha fazla para ve
rirse onun hesabına çalışıyor, bazan Bi
zans, bazan da İslam devleti lehine fa
aliyet gösteriyordu. Dağlık bölgelerde 
yaşadıkları için bu zümreler kolay kolay 
itaat altına alınamıyordu. Hatta bazı Bi- . 
zans tarihçileri, İslam ordularının Toros
lar' ı geçip Anadolu içlerine ve İstanbul'a 
doğru ilerlemesinin durdurulmasında 

en önemli amil olarak Ceracime'nin fa-
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aliyetlerini gösterirler. Bizans kaynakla
rında yer alan bir rivayete göre, Muavi
ye zamanında (yaklaşık 46 16661 yılınd a) 
Bizans'ın teşviki ve birkaç süvari birliği 

nin desteğiyle harekete geçen Ceraci
me Filistin'e kadar ilerleyerek belli başlı 
stratejik noktaları ele geçirmiş, müslü
man idaresinden memnun olmayan bazı 
gayri müslim zümrelerle esirler de ken
dilerine katılmışlardı. Muaviye bu tehli
keli hareketi durdurmak için Ceracime'
yi teşvik ve tahrik eden Bizans impara
torunun istediği yıllık 3000 dinar ile elli 
at vermeyi ve 8000 esiri serbest bırak
ınayı kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Fakat Bizans kaynaklarının bu haberi 
İslam kaynaklarında zikredilmemekte
dir. Nitekim J. Wellhausen, bu antlaş
manın Abdülmelik b. Mervan devrindeki 
antlaşma ile karıştırılmış olduğunu ileri 
sürer. Belazüri ise Abdülmelik b. Mer
van döneminde Ceracime'ye ait gelişme
leri anlatırken, Abdülmelik'in Iraklılar'la 
savaştığı sırada Bizanslılar'la bir antlaş
ma yapan Muaviye'nin siyasetini takip 
ettiğini söyler (Fütafı, s. 189- 190). Ancak 
Belazüri bu hadiseyi Bizans kaynakların
dan daha önceki bir devreye, onun Hz. 
Ali ile mücadele zamanına ait gösterir. 
Nitekim Halife b. Hayyat, Muaviye'nin 
Bizans ile 41 (661) yılında bir antlaşma 
yaptığını zikreder (et· Tarf{:ı, ı. 236). 

Ceracime Abdülmelik b. Mervan zama
nında (685-705). Abdullah b. Zübeyr'in 
Mekke'deki hilafet iddiası ve Amr b. Said 
el- Eşdak'ın Dımaşk'taki isyanı sırasın

da 69-70 (688-689) yıllarında yeniden 
ortaya çıktı. Bizans imparatoru ll. Justi
nianos bu karışıklıklardan faydalanarak 
Ceracime'yi Suriye'ye saldırmaya teşvik 
etti, onlara silah ve asker verdi. Bu sal
dırı sonucunda Bizanslı askerlerle Cera
cime Filistin' e kadar ilerlemişlerdir. Zor 
durumda kalan Abdülmelik, Muaviye'
ninkinden çok daha ağır şartlarla yeni 
bir antlaşma yapmaya mecbur oldu. 

Velid b. Abdülmelik zamanında (705-

715) Ceracime'nin Bizans ile yeniden iş 

birliği yaptığının duyulması üzerine Mes- · 
!erne b. Abdülmelik b. Mervan bir ordu 
ile onların üzerine gönderildi ve Amanos 
bölgesi kesin olarak müslümanların eli
ne geçti. Anadolu'ya kaçan Ceracime Bi
zans imparatoru ll. Justinianos tarafın
dan Antalya ve çevresine yerleştirildi. 

Aynı zamanda denizci olan bu zümreler 
korsanlık yaparak sahillerdeki İslam top
raklarına ve Akdeniz'deki gemilere sal
dırılar düzenliyorlardı. Bunlardan İslam 
devleti hakimiyeti altında yaşamayı ka-
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bul edenlerle yeni bir antlaşma yapıldı. 
Emevfler zamanında oldukça önemli rol 
oynayan ve Abbasiler devrinde bazı im
tiyazlara sahip olan Ceracime. Halife 
Mütevekkii-Aiellah döneminde (847-861 ) 
cizye ödemek zorunda kaldı ve sınır boy
larında istihdam edildi. 
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CERAYE 
( ~l_r.JI ) 

Mısır'da ve Haremeyn'de hizmet gören 
idarecilere, ulemaya, askerlere ve 
fakiriere Mısır hassa arnbarından 

ayrılan ayni tahsisat. 
_j 

Ceraye Arapça bir kelime olup "hak 
edenlere ayrılan bir nevi sadaka" (sada
ka-i cariye) anlamına gelir. Önceleri is
lam devletlerinde görevlilere. askerlere, 
ilim erbabına, fakiriere ve hayır mües
seselerine günlük çeşitli gıda maddeleri 
tahsis edilir ve buna "er- revatibü'l- ca
riye" adı verilirdi. Ceraye tabirine ise ilk 
defa Mısır eyaletine ait Osmanlı vesika
larında , XVI. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren, tahsis edilmiş muayyen bir mik
tar hububatı ifade eden bir anlamda 
rastlanmaktadır. 

Söz konusu vesikalara. ceraye ve alik 
(yem) defterlerine göre Mısır cerayesi. 
umuma ve ileri gelenlere mahsus olmak 
üzere (am ve has ceraye) iki kısma ayrıl
mıştı. Hububattan günlük ve ayni ola
rak tahsis edilen umumi ceraye Mısır'ın 
miri hazinesinden maaş alan devletin 
her görevlisine ve askerlere, hayvanları
nın yemiyle beraber eyaletin hassa arn
barından verilirdi. Ayrıca bu tahsisat dev-
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Mısır'da 

boşa lan 

cerave 
tahs i satla rı n ı n 

dağıtı lmayı p 

hazinece 
zaptına da ir 

bir hüküm 
(BA, MD, ne. 89, 

s. 88. hk. 219) 

!ete hizmeti geçeniere ve yararlılığı gö
rülenlere reisierinin arzlarıyla bir vazi
fenin boşalması halinde verilir. ardından 
tezkireleri kendilerine gönderilir, uygu
lanması için de Mısır beylerbeyine ve 
defterda rına bununla ilgili emirler yol
lanırdı : bunların isimlerinin, cerayeleri
nin miktarının ve bunu ne şekilde ta
sarruf ettiklerinin ceraye defterlerine 
kaydedilmesi istenirdi. 

Tayin edilen cerayenin miktarı Mısır 

ambarının durumuna. hak sahiplerinin 
rütbe ve nüfuzlarına göre tesbit edilir
di. Mısır beylerbeyinin cerayesi 250-500 
erdeb* buğday civarında olup eyalet ka
dısının 20-30, defterdarın 40-50, mu
hafaza beylerinin 30-40, emekliye ayrıl
mış beyler, dergah-ı ali çavuş ve müte
ferrikalarının 30 erdeb civarındaydı. Ay
rıca bunlar kendi tahsisatlarından bir 
miktarı hassa arnbarından cerayeleri ol
mayan kişilere. idarecilere ve askerleri
ne de ihsan edebilirlerdi. 

Ceraye alanlar nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar tahsis edilen cerayelerini 
ancak ellerindeki tezkireleri göstermek 
suretiyle sağlayabilirlerdi. Mısır eyalet 
merkezinde bulunanların günlük ceraye
leri hassa arnbarından haftada bir kere 
kendileri veya kendi adiarına vekilieri ta
rafından alınırdı. Eyaletin diğer bölgele
rinde çeşitli hizmetleri görenlerin cera
yeleri ise ya kendilerine diğer ihtiyaçla
rıyla beraber aylık olarak gönderilir. ya 
da o vilayetin miri topraklarından "kul
fe" adı altında bir çeşit vergi (her fed
dan*dan bir ceraye) olarak alınırdı. Gö
revleri Haremeyn, Yemen ve Habeşistan' 

da olup maaşlarını Mısır hazinesinden 
alan devlet adamları ve maiyetindekile
rin cerayeleri de altı aylık veya bir yıllık 
olarak bir görevli vasıtasıyla kendilerine 
ulaştırılırdı. 

Ceraye tahsisatı bunu alan şahsın ve
fatı halinde kesilir. eğer geride varisieri 
varsa gönderilen emir gereğince cera-

yeleri şer'i kanunlar çerçevesinde ken
dilerine yeniden verilir ve bunlar eyale
tin ceraye defterlerine kaydedilirdi. 

Haremeyn cerayesi adıyla bilinen özel 
ceraye ise Mekke şerifine (y ılda 600 er
deb). kadısına (400 erdeb). şeyhülhare
mine (250 erdeb) ve naibine ; Medine ka
dısına (200 erdeb ), şeyhülharemine (250 
erdeb). naibine ve oralarda görevli bazı 
memurlara tahsis edilirdi. Her yıl Mısır' 

dan çıkan Haremeyn surre*siyle bera
ber gönderilen bu ceraye Haremeyn mü
cavirlerinden ulema, meşayih ve fuka
raya verili rdi. Ayrıca bazı cami ve zaviye 
gibi müesseseler sadakaya benzer tarz
da cerayeden faydalanabilirdi. Yine Mı
sır'da kale erlerinin cerayeden tahsisat
ları vardı. 

XVI. yüzyı lın sonlarında ceraye sahip
leri bir yolunu bularak kendileri hayatta 
oldukları halde tahsisatiarını çocukları
na ve hanımiarına bırakıp başka görev
ler elde etmeye çalıştıklarından Mısır 

hassa arnbarı büyük bir sıkıntı içine düş

tü. Bunun da tesiriyle Mısır'daki idareci 
ve görevliler için ceraye temini zortaşın
ca her yıl Haremeyn'e gönderilen cera
ye tehir edilir. bazan da hiç gönderile
mezdi. Bu gibi yolsuzluklar ve özellikle 
XVII. yüzyılda devlet merkezinin içine 
düştüğü mali buhran sebebiyle boşalan 
cerayenin Mısır hazinesine aktarılması 
emredildi. Ancak bu durum istenilen so
nucu vermedi. Çünkü daha önce cera
yenin Mısır arnbarından tayin edilmesi 
emredildiği halde bu defa Mısır hazine
sinden tahsis imka nı ortaya çıkmış, böy
lece devletin miri hazinesine yeni bir yük 
binmiş ve birçok problemin baş göster
mesine sebep olmuştu. önceleri hesap
ları ayrı yapılan cerayelerin muhasebesi 
Mısır miri hazinesinin genel muhasebe
sine karışarak eyaletin ve devletin mali 
durumu üzerinde menfı bir rol oynadı. 
daha sonra da giderek önemini kaybet
meye başladı. 


