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S14 km 2 yüzölçümü ile Mağrib karasularının en büyük adası olan ve Tunus'un
doğusundaki Kabis (Gabes) körfezinde
ana karadan 2 km. uzakta yer alan Cerbe'nin en yüksek noktası ancak SS metreye ulaşır. Kuzey kıyıları genellikle düz
olan adanın bağazın en dar yerinde karayolu ile Tunus 'a bağlanmış olan güney 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 balıkçılık, süngercilik ve inci avcılığı önemli yer tutar. Çömlekçilik ve dokumacı
lık. geleneği olan eski el sanatlarıdır ;
özellikle battaniye dokumacılığı geliş

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 temsilcileri Eyle Piskoposu Yuhanna ile birlikte
Tebük'te bulunan Hz. Peygamber'in huzuruna geldiler ve her yıl receb ayında
100'er dinar cizye ödemeyi kabul ederek islam hakimiyetini tanıdılar. kendi
dinlerini de muhafaza ettiler. Hz. Peygamber bu iki köy halkına can ve mal
emniyetlerini garanti altına alan ortak
bir ahidname verdi. Her iki köy halkına
ayrı ayrı ahidnameler verildiği de rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber'in Cerba. Ezruh ve Eyle bölgelerinde yaşayan
gayri müslimlerle yaptığı bu anlaşma
lar. Tebük Seferi sırasında nazil olan cizye ayetinin (et -Tevbe 9/29) ilk defa uygulandığı 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 söylemektedir (et- Taba/{:at, ı . 2911

miştir.

cerbe

Hz. Peygamber cennetteki Havzu'nnebi'nin büyüklüğünü bu iki yerin büyüklüğüne benzeterek ifade etmiş ve " Şüp
hesiz önünüzde Cerba ile Ezruh arası kadar geniş bir havuz vardır" demiştir.
Haçlı seferleri sırasında Selahaddin- i
Eyyubi 1182 yılında Dımaşk'a karşı düzenlediği bir sefer esnasında karargah ı nı Cerba 'da kurmuştu. Daha sonraki devirlerde Cerba'nın adına pek rastlanmaz.
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Paşa'nın yağlı

Den iz Müzesi)

Adanın nüfusu Berberfler. Araplar ve
yahudilerden oluşur. " Şelha" denilen Serberi lehçesinin hakim olduğu Cerbe'de
konuşu lan dil Tunus'ta konuş uland an
farklıdır. Sayısı 284'e varan camileri tipik bir mimari karakter arzeder.
Klasik çağ yazarlarının Pharis. Phla
ve Meninx adlarıyla bahsettikleri Cerbe
Fenikeliler zamanında iskan görmüş , daha sonraları Kartacalılar ' ın ve Romalı
lar'ın hakimiyeti altına girmiştir. Romalılar'dan Vandallar'a . onlardan da Bizanslıla 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 savaş sebebi olan Cerbe bir ara Sicilya Normanları'nın eline geçmiş, fakat SSS'te
(1160) Muvahhidi Hükümdan Abdülmü'min adayı tekrar fethetmiştir. 683 'te
( 1284 -85) Sicilyalılar tarafından işgal edilen ada önce papalığın malikanesi olmuş,
daha sonra Sicilya Krallığı ' na bağlanmış
tır. Sicilya valilerinin kötü idaresine karşı
ayaklanan halk 1334'te Sicilyalılar' ı adadan kovmuştur. 1480 yılına kadar Hafsfler'in idaresinde kalan Cerbe bu tarihte istiklaline kavuşmuş, kanlı iç çatışma
lardan sonra emirlik olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin Cerbe adas ı ile ilk
münasebetleri, XV. yüzyıl sonlarıyla XVI.
yüzyıl başlarına rastlamaktadır. O sıra
da Cerbe hakimi bulunan Ebu Zekeriyya Yahya tabi olduğu Tunus Sultanlığı ' 
na karş ı başkaldırarak idareyi eline geçirmişti. Ebu Zekeriyya devrin Osmanlı
Padişahı IL Bayezid'e gönderdiği mektupta. Trablusgarp'ı zapteden düşmanın
Cerbe'ye de saldırdığını fakat alamadı
ğını belirterek. "Siz bizim halifemizsiniz.
destek bekliyoruz. kullarınızı ihmal etmeyiniz" demiş ve Trablusgarp'ın geri
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için
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talep ederek bir

Kur'an -ı Kerim. Kadf iyaz'ın eş-Şita, adlı eseriyle muhtasar bir İhya, ü 'ulU -

mi'd-din, bir hadım köle ve bir mercan
tesbih ile düşmandan alınmış bir kalkandan oluşan bazı hediyeler göndermişti (TSMA, E, nr. 9212). Muhtemelen
Cem hadisesi bu yardım talebine olumlu karşılık verilmesini önlemiştir.
X'ı/. yüzyılın ikinci yarısında Serberi korsanların üssü haline gelen ada, X'ı/1. yüzyılın başlarında da Oruç ve Hızır reisierle daha sonra Turgut Reis'in Batı Akdeniz harekatında üs olarak kullanılmıştır.
Cerbe Turgut Reis'in 1551 yılındaki kahramanlıkları ile meşhur olup Turgut Reis'in bir ara Cerbe Limanı'nda büyük bir
hıristiyan donanınası tarafından abluka
altına alındığı ve teslim olması beklenirken sekiz gemilik filosunu kızaklar üzerinden kaydırıp denize açılarak başka
yerlerde baskınlar yaptığı halk arasında
bir efsane gibi anlatılmaktadır. Osmanlı
Devleti hizmetine giren ve Trablusgarp
Beylerbeyiliği'ne getirilen Turgut Paşa'
nın (Reis) Cerbe'yi nüfuzu altına alması
ve böylece Avrupa sahilleri, Malta şöval
yeleri ve ispanya Krallığı için sürekli bir
tehlike teşkil etmesi, bu adanın Batı Akdeniz hı ristiyan dünyası için önemini arttırmıştır. X'ı/1. yüzyılın ortalarında Avrupa'da oluşan Haçlı ittifakını büyük bir
dikkatle takip eden Turgut Reis bir yandan hazırlık yaparken bir yandan da durumdan istanbul'u haberdar etmişti. Fır
tınalar ve bulaşıcı hastalıklar yüzünden
güç bela 1560 yılı başlarında Cerbe önlerine gelen Haçlı donanmasının kumandanı asıl hedefi olan Trablusgarp seferinden vaz geçip adayı hakimi olan Arap
şeyhinden kolayca teslim alarak orada
çok muhkem bir kale inşa ettirdi. Aynı
yıl içinde Kaptanıderya Piyale Paşa kumandasındaki 120 gemiden oluşan Osmanlı donanınası da istanbul'dan hareket ederek Mora yarımadasındaki Modon üssü ile Rodos ve Midilli'den katı
lan gemilerle birlikte Cerbe önlerine geldi. Karşılıklı top atışlarından sonra Türk
donanmasının ikiye ayrılarak yaptığı ustalıklı manevra sayesinde kalabalık Haçlı donanınası dağıtıldı (ı 4 Mayıs ı 560);

bu bozgunda yetmişe yakın geminin bayirmi kadarının da ele geçirildiği rivayet edilir. Cerbe deniz savaşında
ünlü Türk denizcilerinden Uluç Ali Reis
de (Kıl ı ç Al i Paşa) bulunmuştur. Sonuçta
Barbaros Hayreddin Paşa'nın ustalığın
da yetişen değerli Osmanlı denizcileri.
onun Preveze Zaferi'yle (ı 538) başlattığı
Akdeniz'de Türk hakimiyetini Cerbe zatırıldığı,
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feriyle perçiniemiş oldular. Deniz savaşını kaybeden Haçlı askerlerinin Cerbe
Kalesi'ne sığınmaları üzerine kale karadan Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Paşa'nın kuwetleri. denizden de donanma
tarafından muhasara edildi. iki ay kadar süren kuşatmadan sonra ispanyol,
italyan, Alman ve Malta askerlerinin müdafaa ettiği kale 30 Temmuz 1560 günü alındı ve böylece fethi tamamlanan
. ada Trablusgarp Beylerbeyiliği'ne bağ
landı; kalesi de tamir edildi. Cerbe'nin
fethinden yaklaşık iki ay sonra berabe.rinde 4000 kadar esir, birçok düşman
gemisi ve sancağıyla istanbul' a gelen
Piyale Paşa parlak bir merasimle karşı
landı ve Şehzade Selim'in (11. Selim) kızı
Gevherhan Sultan 'la evlendirilerek Osmanlı hanedanına damat yapıldı. 1560
tarihli Cerbe Savaşı ile ilgili en önemli
kaynak, savaşa katılan Tersane katiplerinden Zekeriyyazade'nin Ferah adlı eseridir. Ayrıca Piyale Paşa tarafından Nidaf'ye yazdırılan Fetihname-i Kal'a-i
Cerbe de onu tamamlar mahiyettedir.
Tunus'un Osmanlılar'a bağlanmasın
dan sonra "şeyh" denilen mahallf yöneticiler tarafından idare edilen Cerbe XVII.
yüzyıl başlarından itibaren bazı dış saldırılara maruz kalmıştır. Yerli yöneticilerin Osmanlı idaresine karşı yarı bağım
sız gibi davranması ise zaman zaman
merkezi zor durumda bırakmıştır. XIX.
yüzyılda veba salgınları ve iç isyanlar yüzünden çok sarsılan Cerbe bu asrın sonlarında Fransa tarafından işgal edilmiş
tir (ı 88 ı) Bugün, 1955'te istiklaline kavuşan Tunus Cumhuriyeti'nin Mednin vilayetine bağlı olan adada yaklaşık 70.000
kişi yaşamaktadır. En önemli yerleşme
merkezleri kuzeydeki Havmetüssük ile
güneydeki Ecfm kasabalarıdır.
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Klasik ahlak filozoflarının
dört temel faziletin ilki saydıkları
hikmetin ifratı kabul edilen
bir ahlak terimi
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(bk. HiKMET).

CERCERAİ
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(bk. ABBAS b. HASAN ei-CERCERAİ). _j

CERDE
( o:>ft)

Osmanlılar zamanında müslümanların
Cerbe'de Uluca mi ·Tunus

güven içinde hacca gidip gelmelerini
sağlamak maksadıyla kurulan
hafif süvarİ birliği.
L

_j

islam devletleri için hacıların yol güönemli bir mesele
idi. Bu sebeple çeşitli tedbirlerin alındığı
bilinmektedir. Osmanlılar'da hac farfzası
nın düzenli bir şekilde ifasından ve idaresinden emfrü'l-hac sorumlu idi. Ayrıca
bunun için cerde askeri teşkil edilmiştir.
Bunları cerde başbuğu idare ederdi.
Osmanlılar hacıları kafileler halinde
sevketme, belirli yerlere kaleler inşa etme faaliyetlerinin yanı sıra güvenliği sağ-

venliğinin sağlanması

