
CERACiME 

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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~ M u sTAFA FAYD A 

L 

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. 
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~ SEYYİD MuH AMMED Es-SEYYİD 

CERBA 

(. ~ .r.Jl ) 
Ürdün'de Amman'a bağlı bir köy. 

L ~ 

Ez ruh· un kuzeyinde. Busra 'yı Kızılde
niz'e bağlayan eski yol üzerinde Şerat 
dağlarının yakınındaki vadide kurulmuş 
bir köy olan Cerba, Tebük Seferi sıra

sında islam hakimiyeti altına alındı (9 1 
630) Cerba ve Ezruh halkının temsilci
leri Eyle Piskoposu Yuhanna ile birlikte 
Tebük'te bulunan Hz. Peygamber'in hu
zuruna geldiler ve her yıl receb ayında 
100'er dinar cizye ödemeyi kabul ede
rek islam hakimiyetini tanıdılar. kendi 
dinlerini de muhafaza ettiler. Hz. Pey
gamber bu iki köy halkına can ve mal 
emniyetlerini garanti altına alan ortak 
bir ahidname verdi. Her iki köy halkına 
ayrı ayrı ahidnameler verildiği de riva
yet edilmektedir. Hz. Peygamber'in Cer
ba. Ezruh ve Eyle bölgelerinde yaşayan 
gayri müslimlerle yaptığı bu anlaşma
lar. Tebük Seferi sırasında nazil olan ciz
ye ayetinin (et -Tevbe 9/29) ilk defa uy
gulandığı anlaşmalar olması sebebiyle 
önemlidir. 

H. Lammens. kaynak zikretmeksizin 
Cerba halkının, Hz. Peygamber' e Eyle 
piskoposu ile beraber gelmeleri dolayı
sıyla yahudi değil hıristiyan olduğunu 

ileri sürmektedir. Ancak ibn Sa'd Cerba 
ve Ezruh halkının yahudi olduklarını söy
lemektedir (et- Taba/{:at, ı . 2911 

Hz. Peygamber cennetteki Havzu'n
nebi'nin büyüklüğünü bu iki yerin büyük
lüğüne benzeterek ifade etmiş ve "Şüp

hesiz önünüzde Cerba ile Ezruh arası ka
dar geniş bir havuz vardır" demiştir. 

Haçlı seferleri sırasında Selahaddin- i 
Eyyubi 1182 yılında Dımaşk'a karşı dü
zenlediği bir sefer esnasında karargah ı -
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nı Cerba 'da kurmuştu. Daha sonraki de
virlerde Cerba'nın adına pek rastlanmaz. 
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~ MusTAFA FAYDA 

CERBE 
( ~_,.,.) 

Akdeniz'in 
Tunus kıyılarında bir ada. 

_j 

S14 km 2 yüzölçümü ile Mağrib karasu
larının en büyük adası olan ve Tunus'un 
doğusundaki Kabis (Gabes) körfezinde 
ana karadan 2 km. uzakta yer alan Cer
be'nin en yüksek noktası ancak SS met
reye ulaşır. Kuzey kıyıları genellikle düz 
olan adanın bağazın en dar yerinde ka
rayolu ile Tunus 'a bağlanmış olan gü
ney kıyıları daha fazla girintili çıkıntılı

dır. Arazi killi kum taşı ve kireç taşın
dan oluşmuştur. Tipik Akdeniz ikliminin 
hüküm sürdüğü adada tahıl ziraatı ve 
bağcılık yapılır; ayrıca hurma. zeytin. 
portakal üretilir. Halkın geçiminde ba
lıkçılık, süngercilik ve inci avcılığı önem
li yer tutar. Çömlekçilik ve dokumacı
lık. geleneği olan eski el sanatlarıdır ; 

özellikle battaniye dokumacılığı geliş

miştir. 

cerbe 

CERBE 

Cerbe Deniz Muharebesi'ni tasvir eden Nüri Paşa'nın yağlı 
boya tablosu (istanbul Den iz Müzesi) 

Adanın nüfusu Berberfler. Araplar ve 
yahudilerden oluşur. "Şelha" denilen Ser
beri lehçesinin hakim olduğu Cerbe'de 
konuşulan dil Tunus'ta konuşulandan 
farklıdır. Sayısı 284'e varan camileri ti
pik bir mimari karakter arzeder. 

Klasik çağ yazarlarının Pharis. Phla 
ve Meninx adlarıyla bahsettikleri Cerbe 
Fenikeliler zamanında iskan görmüş , da
ha sonraları Kartacalılar ' ın ve Romalı

lar'ın hakimiyeti altına girmiştir. Roma
lılar'dan Vandallar'a . onlardan da Bizans
lıla r'a geçen ada islam orduları tarafın
dan ilk defa 47 (667) yılında Ruveyfi' b. 
Sabit el-Ensari tarafından fethedilmiş
tir. Daha sonra hıristiyanlarla sürekli sa
vaş sebebi olan Cerbe bir ara Sicilya Nor
manları'nın eline geçmiş, fakat SSS'te 
(1160) Muvahhidi Hükümdan Abdülmü'
min adayı tekrar fethetmiştir. 683 'te 
( 1284 -85) Sicilyalılar tarafından işgal edi
len ada önce papalığın malikanesi olmuş, 
daha sonra Sicilya Krallığı ' na bağlanmış

tır. Sicilya valilerinin kötü idaresine karşı 
ayaklanan halk 1334'te Sicilyalılar' ı ada
dan kovmuştur. 1480 yılına kadar Haf
sfler'in idaresinde kalan Cerbe bu tarih
te istiklaline kavuşmuş, kanlı iç çatışma
lardan sonra emirlik olmuştur. 

Osmanlı Devleti 'nin Cerbe adası ile ilk 
münasebetleri, XV. yüzyıl sonlarıyla XVI. 
yüzyıl başlarına rastlamaktadır. O sıra
da Cerbe hakimi bulunan Ebu Zekeriy
ya Yahya tabi olduğu Tunus Sultanlığı ' 

na karşı başkaldırarak idareyi eline ge
çirmişti. Ebu Zekeriyya devrin Osmanlı 
Padişahı IL Bayezid'e gönderdiği mek
tupta. Trablusgarp'ı zapteden düşmanın 
Cerbe'ye de saldırdığını fakat alamadı
ğını belirterek. "Siz bizim halifemizsiniz. 
destek bekliyoruz. kullarınızı ihmal et
meyiniz" demiş ve Trablusgarp'ın geri 
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