
BİBLİYOGRAFYA: 
Lisanü '1- <Arab, "ceraye" md. ; BA. MD, nr. 

22, s. ı9ı ; nr. 25, s. 262; nr. 47, s. 239 ; nr. 
49, s. 28; nr. 56, s. 203 ; nr. 58, s. 302; nr. 6ı , 

s. ıı3 ; nr. 64, s. 34; nr. 65, s. 25, 59, ı80 ; nr. 
68, s. 39; nr. 70, s. 68, 97, 21ı ; BA. MD·Zeyl, 
nr. 3, s. 50, 984; BA. KK, nr. ı 09, s. 3, 24; nr. 
ı65 , s. ı 08; BA. MAD, nr. 2425; TSMA. nr. E 
664 / 25, 558ı , D 664 / 6, 7549; Kalkaşendf. 
Subhu 'l-a <şa, IV, 5ı; Barkan. Kanun /ar, s. 379-
380, md. 36; S. J. Shaw, The Financial and Ad
ministratiue Organization and Development of 
Ottoman Egypt, 1577-1 798, Princeton ı962, s. 
220 ·222; Uzunçarşı lı. Meleke-i Mükerreme Emir
leri, Ankara ı972 , s. ı5; Pa kalın, 1, 280. 

~ 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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