
CERBE 

alınması için yardım talep ederek bir 
Kur'an -ı Kerim. Kadf iyaz'ın eş-Şita, ad
lı eseriyle muhtasar bir İhya, ü 'ulU
mi'd-din, bir hadım köle ve bir mercan 
tesbih ile düşmandan alınmış bir kal
kandan oluşan bazı hediyeler gönder
mişti (TSMA, E, nr. 9212). Muhtemelen 
Cem hadisesi bu yardım talebine olum
lu karşılık verilmesini önlemiştir. 

X'ı/. yüzyılın ikinci yarısında Serberi kor
sanların üssü haline gelen ada, X'ı/1. yüz
yılın başlarında da Oruç ve Hızır reisier
le daha sonra Turgut Reis'in Batı Akde
niz harekatında üs olarak kullanılmıştır. 
Cerbe Turgut Reis'in 1551 yılındaki kah
ramanlıkları ile meşhur olup Turgut Re
is'in bir ara Cerbe Limanı'nda büyük bir 
hıristiyan donanınası tarafından abluka 
altına alındığı ve teslim olması beklenir
ken sekiz gemilik filosunu kızaklar üze
rinden 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 Ak
deniz hı ristiyan dünyası için önemini art
tırmıştır. X'ı/1. yüzyılın ortalarında Avru
pa'da oluşan Haçlı ittifakını büyük bir 
dikkatle takip eden Turgut Reis bir yan
dan hazırlık yaparken bir yandan da du
rumdan istanbul'u haberdar etmişti. Fır
tınalar ve bulaşıcı hastalıklar yüzünden 
güç bela 1560 yılı başlarında Cerbe ön
lerine gelen Haçlı donanmasının kuman
danı asıl hedefi olan Trablusgarp sefe
rinden vaz geçip adayı hakimi olan Arap 
şeyhinden kolayca teslim alarak orada 
çok muhkem bir kale inşa ettirdi. Aynı 
yıl içinde Kaptanıderya Piyale Paşa ku
mandasındaki 120 gemiden oluşan Os
manlı donanınası da istanbul'dan hare
ket ederek Mora yarımadasındaki Mo
don üssü ile Rodos ve Midilli'den katı
lan gemilerle birlikte Cerbe önlerine gel
di. Karşılıklı top atışlarından sonra Türk 
donanmasının ikiye ayrılarak yaptığı us
talıklı manevra sayesinde kalabalık Haç
lı donanınası dağıtıldı (ı 4 Mayıs ı 560); 

bu bozgunda yetmişe yakın geminin ba
tırıldığı, yirmi kadarının da ele geçirildi
ği 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 za-

392 

feriyle perçiniemiş oldular. Deniz sava
şını kaybeden Haçlı askerlerinin Cerbe 
Kalesi'ne sığınmaları üzerine kale kara
dan Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Pa
şa'nın kuwetleri. denizden de donanma 
tarafından muhasara edildi. iki ay ka
dar süren kuşatmadan sonra ispanyol, 
italyan, Alman ve Malta askerlerinin mü
dafaa ettiği kale 30 Temmuz 1560 gü
nü 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 Os
manlı hanedanına damat yapıldı. 1560 
tarihli Cerbe Savaşı ile ilgili en önemli 
kaynak, savaşa katılan Tersane katiple
rinden Zekeriyyazade'nin Ferah adlı ese
r idir. Ayrıca Piyale Paşa tarafından Ni
daf'ye yazdırılan Fetihname-i Kal'a-i 
Cerbe de onu tamamlar mahiyettedir. 

Tunus'un Osmanlılar'a bağlanmasın

dan sonra "şeyh" denilen mahallf yöne
ticiler tarafından idare edilen Cerbe XVII. 
yüzyıl başlarından itibaren bazı dış sal
dırılara maruz kalmıştır. Yerli yönetici
lerin Osmanlı idaresine karşı yarı bağım
sız gibi davranması ise zaman zaman 
merkezi zor durumda bırakmıştır. XIX. 
yüzyılda veba salgınları ve iç isyanlar yü
zünden çok sarsılan Cerbe bu asrın son
larında Fransa tarafından işgal edilmiş
tir (ı 88 ı) Bugün, 1955'te istiklaline ka
vuşan Tunus Cumhuriyeti'nin Mednin vi
layetine bağlı olan adada yaklaşık 70.000 
kişi yaşamaktadır. En önemli yerleşme 
merkezleri kuzeydeki Havmetüssük ile 
güneydeki Ecfm kasabalarıdır. 

Cerbe'de Uluca mi ·Tunus 
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CERBEZE 
( •_;.;_r.ll ) 

Klasik ahlak filozoflarının 
dört temel faziletin ilki saydıkları 

hikmetin ifratı kabul edilen 
bir ahlak terimi 
(bk. HiKMET). 

CERCERAİ 

_j 

ı 

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

L 

CERDE 
( o:>ft) 

Osmanlılar zamanında müslümanların 
güven içinde hacca gidip gelmelerini 

sağlamak maksadıyla kurulan 
hafif süvarİ birliği. _j 

islam devletleri için hacıların yol gü
venliğinin sağlanması önemli bir mesele 
idi. Bu sebeple çeşitli tedbirlerin alındığı 
bilinmektedir. Osmanlılar'da hac farfzası
nın düzenli bir şekilde ifasından ve ida
resinden 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 et
me faaliyetlerinin yanı sıra güvenliği sağ-



lamak için iki tedbir daha almışlardı. Bi
rincisi önemli yerlere kabileler yerleştir
mek. ikincisi Şam- Mekke arasında ha
cıların karşılanması ve korunması için 
bir ordu teşkil etmekti (Barbir, s. 167). 
Yerli halkın bazı vergi muafiyetleri kar
şılığında önemli yerlerin ve geçitierin gü
venliğini sağlamaları bir Osmanlı siya
seti idi. Hac kafilesi için Şam bölgesin
de bu usul uygulanıyordu. Ancak bütün 
bu tedbirlere rağmen yerli kabileler hac 
kervanlarına sık sık saldırılar düzenliyor
lardı. Bunu adet haline getiren bazı ka
bile ve aşiretler vardı. 

XVII. yüzyıla kadar cerde tabirine rast
lanmamakta, bu görev muhtemelen baş
ka bir yolla yürütülmekteydi. Cerde teş
kilatı başlangıçta Filistin bölgesinde Ku
düs, Nablus ve Safed beyleri tarafından 
idare edilmiştir. XVIII. yüzyılda ise Trab
lusşam beylerbeyileri ve muhassılları cer
de başbuğu olarak bu görevi üstlenmiş
lerdiL Nitekim Trablusşam valisine gön
derilen 1159 (1746) tarihli bir ferman
da, hacıların karşılanması ve güvenlikle
rinin sağlanması gerektiği ve bu vazife 
öteden beri Trablusşam valilerine hava
le edildiğinden kendisine de bu görevin 
verildiği belirtilmekte, daha önce oldu
ğu gibi 1500 nefer askerin kapı halkın
dan ve diğer kaynaklardan sağlanması 
istenmektedir (BA, MD, nr. 14 7, s. 287; 
nr. ı 52, s. 21 O) . Ancak yüzyılın ortaların
da Trablusşam valilerinin cerde. için ge
rekli mali kaynağı temin etmekteki ih
malleri sebebiyle başbuğluğun Halep va
lisine. daha sonra da Hama sancak beyi 
Azınzade Esad Paşa 'ya verildiği görül
mektedir. Azınzade ailesinden başka 

fertlerin de cerde başbuğluğuna tayin 
edildiği bilinmektedir. Mesela 1784 'te 
Azınzade Abdullah Paşa Cerde başbuğu 
idi (Vasıf, s. 136). 

Cerde birliği esas itibariyle 1500 ka
dar savaşçıdan meydana geliyordu. Fi
listin bölgesinde timar* sahiplerinin te
min ettiği askerlerle cerde başbuğunun 
maiyeti bu rakamın dışında idi. D'Ohsson 
asker miktarını 15.000 olarak vermek
teyse de arşiv kaynakları bu rakamı doğ
rulamamaktadır. Cerde birliği zilkade ve 
zilhicce aylarında Arabistan'da bulunur
du. Burada cerde askerinin defteri tu
tulur ve görevli kadı tarafından kontrol 
edilirdi (BA, Cevdet -Askeri, nr. 13. 734). 

Cerde birliklerinin XVIII. yüzyıl başların
da önce hacıları Ebyarülganem'de, son
raları ise daha güvenli olması sebebiyle 
Hediyye'de karşıladığı ve onlara yiyecek 
içecek yardımında bulunduğu bilinmek
tedir (Barbir, s. 174). Bütün bu tedbirle-

re rağmen yine de bedeviterin hacı kafi
lelerine yaptığı saldırılara dair arşiv kay
naklarında hayli bilgi bulunmaktadır. 

Cerde teşkilatının başlıca mali kayna
ğı, Filistin bölgesi ve Trablusşam eyale
tinden toplanan vergilerle ihtiyaç halin
de merkezden Hazine-i Amire veya Ha
zine-i Enderün'dan gönderilen yardım
dı. Toplanan miktarın fazla olması ha
linde artan kısım merkeze iade edilirdi 
(BA, Cevdet-Askeri, nr. 29.779). Merkez
den gönderilen yardım hizmetin düzenli 
ve etkili bir şekilde ifası bakımından çok 
önemli idi. Nitekim 1730'da Patrona is
yanı neticesinde istanbul'da yaşanan ka
rışıklık. ayrıca Trablusşam eyaletinde hü
küm süren kıtlık sebebiyle mali kaynağın 
sağlanması konusunda değişik bir yola 
başvurulmuş ve mukataa* sahiplerinden 
cerde için silahlı 1 000 kişi temin etmeleri 
istenmişti (BA, Ali Emir!, lll. Ahmed, nr. 
326 1) Diğer taraftan 1758'de yeni Trab
lusşam valisi Abdurrahman Paşa cerde 
için gerekli mali kaynağı temin edemeyin
ce Hazine-i Amire'den kendisine 150.000 
kuruş yardım yapılmıştı (BA, Cevdet-As
keri, nr. 16.697) Ancak cerde başbuğunun 
mali kaynağın sağlanması ve güvenliğin 
temini konusundaki başarısızlıkları ge
nellikle aziedilmesine sebep olurdu. 

Bu teşkilatın ne zaman kaldırıldığı hak
kında kesin bilgi bulunmamakta, ancak 
hac kafilelerinin güvenliğinin daha son
ra düzenli ordularla sağlandığı bilinmek
tedir. 
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ı C EREHOR ı 

( .)_,..Ir.- ) 
Selçuklular'da ve özellikle 

Osmanlı Devleti askeri teşkilatında 
daha çok geri hizmetlerde 

geçici olarak kullanılmış olan 

L 
ücretli asker. 

_j 

Farsça'da "ücret, nafaka, maaş" an
lamlarına gelen cera kelimesiyle "yiyen. 
yiyici" anlamındaki hör kelimesinden 
meydana gelmiştir. Cerihor ve serehor 

C EREHOR 

şekillerinde de telaffuz edilmiştir. Orta
ya çıkışı ve teşkilatı hakkında kesin bil
gi yoktur. İbn Bibi'de ecr-hör. cirahör, 
icrahör olarak geçen bu zümreden ll. Gı
yaseddin Keyhusrev 1243'te Moğollar'a, 
Muinüddin Süleyman Pervane de Rük
neddin Kılıcarslan'a karşı yaptıkları mü
cadelelerde faydalanmışlardır. 

Osmanlı Devleti'nde de Yıldırım Baye
zid tarafından Ankara Savaşı'nda (1402) 
Timur kuwetlerine karşı Rumeli ve Ana
dolu' dan, daha ziyade gayri müslimler
den toplanmış cerehorların kullanıldığı 

bilinmektedir. Bunlar ihtiyaca göre top
lumun en hareketli kesiminden gençler
den toplanırdı. Yeniçeri Ocağı'nın kurul
masından sonra garib, azeb ve canba
zan taifeleri gibi eyalet askerleri statü
süne giren cerehorlar gönüllü olarak alın
dığı gibi cebren de toplanabilirdi. Firar 
olaylarını önlemek için de her cerehor 
kefile bağlanırdı. Daha sonraki dönem
lerde hemen sadece kale tamiri. köprü 
yapımı, yol inşaatlarında ve maden ocak
larında kullanılan cerehorlar avarız ver
gisi karşılığı olarak da çalıştırılmışlardır. 
Nitekim daha 1440'1arda cerehorluktan 
muafiyet belgelerine rastlanmaktadır. 

XVI. yüzyılda cerehorlara 4 akçe civa
rında yevmiye veriliyordu. Belgelerden 
anlaşıldığına göre bu zümreye genellik
le barış dönemlerinde ücret karşılığı, sa
vaş dönemlerinde ise vergi muafiyeti çer
çevesinde hizmet gördürülüyordu. Hiz
metleri zamanla az ücretli rençberlik ve 
ırgatlık haline gelmiş olan cerehorlar 
XVIII. yüzyıldan sonra pek görülmemiş
lerdiL 

BİBLİYOGRAFYA: 

BA, MD, nr. 5, s. 292, 349, 373, 606, 641, 
642, 652, 664, 687·688, 692; BA. MAD, nr. 
7534, s. 1747; Aşıkpaşazade, Tarih, s. 77, 155; 
Oruç b. Adil, Tevarih ·i Al-i Osman, s. 33 -34, 
56, 60, ı 03, 119 ; Lutfi Paşa, Tarih (nşr. Ali Bey), 
İstanbul 1341, s. 76, 120-122, 161-162, 187-
188; M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin 
Osmanlı Müesesselerine Tesiri (nşr. Orhan F. 
Köprülü), İstanbul 1931 - İstanbul 1981, s. 
141-142; Ahmed Refik, Türk Mimar/an, İstan
bul 1932, s. 121·122; Uzunçarşılı, Medhal, s. 
105, lll ; a.mlf., Kapukulu Ocak/an, 1, 1, 3, 
110, lll; Barkan, Kanun/ar, s. 247, 396-397; 
a.mlf., "Avarız" , iA, ll, 14, 15; Gökbilgin, Edir
ne ve Paşa LivasL, s. 183, 227, 276, 278; Mus
tafa Cezar, Osmanil Tarihinde Levendler, is
tanbul 1965, s. 24·25 ; Mustafa Akdağ._ Tür/ci
ye 'nin iktisadi ve içtimai Tarihi, İstanbul 1979, 
ı , 78,270, 426·427, 517 ; ll, 110,320, 389-390; 
Tahsin öz. "Murad I ile Emir Süleyman'a Ait 
iki Vakfiye", T\1, 1/4 (194 1), s. 243-244; Pal 
Fodor. "The Way of A Seljuq Institution to 
Hungary : The Cerehor", AOH, XXXVIII /31 
(1984), s. 367-399; Pakalın , l, 280; lll, 175. 

~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

393 


