
rfr'i de seriyye kumandanı olarak görev
lendirdi. Cerir Hz. Peygamber'in verdiği 
sancağı alarak kabilesinin bir kolu olan 
Ahmesliler'den meydana gelen 1 SO ve
ya 200 kişiyle yola çıktı. Zülhalesa'yı tah
rip ettikten başka bu kabilenin bir he
yetle Hz. Peygamber'e giderek müslü
man olmasını da sağladı. Daha sonra Hz. 
Peygamber'in emriyle HimyerTier'in emi
ri Zülkela' ile yahudi olduğu rivayet edi
len Züamr'ı islamiyet'e davet etti. Her 
ikisi de müslüman olmayı kabul ederek 
Medine'ye gidip Hz. Peygamber'i ziyare
te karar verdiler. Fakat Hz. Peygamber'in 
vefatı üzerine bu ziyareti gerçekleştire
mediler. 

Hz. Ebü Bekir, Resül-i Ekrem'in vefa
tından sonra irtidad eden Has·am ve Be
cTie kabileleri üzerine Cerfr'i gönderdi 
ve isyanları bastırdıktan sonra yeni bir 
emir alıncaya kadar Necran'da bekleme
sini söyledi. Cerir'in irtidad hareketleri
nin bastırılmasında büyük rolü oldu. Ka
bilesi Seeile'den irtidad edenler onun 
uyarısı üzerine tekrar müslüman oldu
lar. Cerfr ayrıca irtidad olaylarını bastır
mak üzere Muhacir b. Ebü ümeyye ku
mandası altında Yemen'in çeşitli bölge
lerinde savaştı. Onun Hz. Ebü Bekir dev
rinde SasanTier'e karşı Irak cephesi fe
tihlerine katıldığı şüphelidir. Bazı raviler 
Cerfr'in bu bölgedeki fetihlere Hz. Ömer 
zamanında iştirak ettiğini ileri sürerler. 
Ebü Mihnef el-Ezdf ve Vakıdf ise lrak'a 
iki defa gittiğini naklederler. Buna gö
re Hz. Ebü Bekir onu, kendisinden yar
dım isteyen Halid b. Velid 'in emrinde sa
vaşmak üzere Yername'ye göndermiştir. 

Hz. ömer halife olunca Cerir'i Sevad'a 
gönderdi (14 / 635) Cerir kabilesinin ba
şında çarpışarak Nuhayle Savaşı'nı ka
zandı. 16 (637) yılındaki Celüla Savaşı' 

na katıldıktan sonra kuwetli bir süvari 
birliğiyle Celüla'ya yerleşerek SasanTier'
le müslümanlar arasında tampon vazi
fesi gördü. Daha sonra Irak cephesi baş
kumandanı Sa'd b. Ebü Vakkas'ın gön
derdiği 3000 kişilik bir yardımcı birlikte 
Hulvan üzerine yürüdü. Hulvan'a yakla
şınca son Sasanr kisrası lll. Yezdicerd is
fahan · a doğru kaçmaya başladı. Cerfr 
halkına dakunulmaması şartıyla Hulvan'ı 

barış yoluyla aldı. Daha sonra Dfnever 
üzerine yürüdü; ancak şehri fethedeme
di. Bu arada Ramhürmüz'ü ve Karmfsfn'i 
de savaş yapmadan islam topraklarına 
kattı. Sonra Hulvan'a döndü ve Arnmar 
b. Yasir'in Küfe'ye vali tayin edilmesine 

kadar orayı yönetti. Hz. ömer' in emri 
üzerine Ebü Müsa el-Eş'arfye yardıma 
giderek onunla birlikte Şüster'in fethi
ne katıldı. 

Cerfr'in Hz. ömer'in yanında büyük bir 
itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Halife Ni
havend Savaşı'nda kumandan Nu'man 
b. Mukarrin'in öldürülmesi halinde yeri
ne Huzeyfe b. Yeman'ın, ondan sonra da 
Cerir'in kumandan olmasını istemiştir. 

Cerfr bu savaşta da büyük kahraman
lıklar gösterdi. Arnmar'dan sonra Küfe 
valisi olan Mugire b. Şu'be onu Heme
dan üzerine gönderdi. Cerlr bu ilk sefe
rinde şehri fethedemediği gibi savaşta 
bir gözünü de kaybetti. Fakat 23 (644) 
yılı sonlarında şehri yeniden kuşattı ve 
24 (645) yılında Hemedan'ı islam toprak
larına kattı. 

Cerir Hz. Osman devrinde Küfe Valisi 
Mugire'ye bağlı olarak bir süre Heme
dan valiliği yaptı. Daha sonra Said b. As 
kumandasında Azerbaycan fetihlerine 
katıldı. Hz. Osman Fırat kenarındaki sa
vali* topraklarından bir kısmını ona ik
ta* etti. 

Hz. Ali Cemel Vak'ası ' ndan sonra 36 
(656) yılında Cerfr'i, kendisine biata da- · 
vet etmesi için Muaviye'ye gönderdi. Mu
aviye ve Amr b. As ile yaptığı görüşme
lerden sonra Hz. Ali'nin yanına döndü; 
halifeye "la ilahe illallah" diyenlerle sa
vaşmayacağını bildirerek iki tarafa da 
katılmadan Cezire'deki Karkfsiye'de uz
lete çekildi. Mugire b. Şu'be SO'de (670) 
vefat edince yerine Küfe valiliğine Cerfr'i 
vekil bıraktığı rivayet edilir. Cerfr 51 (671) 
yılında Karkfsiye'de vefat etti; S4'te (674) 
öldüğü de söylenmektedir. 

Cerfr b. Abdullah el-Beceır uzun boy
lu. son derece yakışıklı bir kişiydi. Hz. 
ömer onun bu ümmetin Yüsuf'u olduğu
nu söylerdi. İyi bir kabile reisi ve kahra
man bir kumandandı. Şairliği de vardı. 
Müslüman olmasından itibaren Hz. Pey
gamber'in kendisini huzuruna girmek
ten hiç menetmediğini ve her gördüğün

de tebessüm ettiğini söylemiştir. Cerrr·
den mükerrerleriyle birlikte 100 kadar 
hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan onu 
SaJ:ıi]J.-i Buğari'de, on dördü SaJ:ıi]J.-i 

Müslim 'dedir. Bu hadisler Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'inde de yer almak
tadır (IV. 357-366). Cerir bunların bir kıs

mını doğrudan Hz. Peygamber'den. bir 
kısmını da Hz. ömer ve Muaviye'den ri
vayet etmiştir. Ondan hadis rivayet eden
ler arasında dört oğlu İbrahim, Münzir, 
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Ubeydullah ve Eyyüb ile Enes b. Malik, 
Kays b. Ebü Hazim, Şa'bf, Ebü İshak es
Sebi'f ve başkaları zikredilebilir. Büyük 
oğlu Amr'ın ise kendisinden rivayeti yok
tur; ancak onun oğlu Ebü Zür'a dede
sinden hadis rivayet etmiştir. 

Meşhur mutasawıf-şair Ahmed-i Ca
mi Cerrr b. Abdullah'ın soyundan gelmek
tedir. 
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CERİR b. ABDÜLHAMİD 

( ~~~ ı:r...r....r:-) 
Ebu Abdiilah Cerlr b. Abdilhamld 
b. Cerlr (Yezld) ed-Dabbl er-Razi 

(ö. 188/804) 

Hadis hAfızı. 
_j 

11 O' da (728) İsfahan'a bağlı Abe ka
sabasında (veya Rey'e bağlı Eyye köyün
de) doğdu. 1 07'de (725) Küfe'de doğ
duğu da rivayet edilir. Öğrenim çağın
dayken Bağdat ve Mekke'ye gitti. Küfe'
de uzunca bir süre kaldıktan sonra Rey'e 
yerleşti ve orada hadis rivayetine başla 

dı. Hocaları arasında Mansür b. Mu'te
mir, Asım el -Ahvel, Hişam b. Urve, Yah
ya b. Said el-Ensarr ve A'meş gibi mu
haddisler vardır. Kendisinden de Abdul
lah b. Mübarek, Yahya b. Main. Ali b. Me-
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dini, İshak b. Rahuye, Ahmed b. Hanbel 
ve Ebü Bekir b. Ebü Şeybe gibi alimler 
rivayette bulunmuştur. Cerir duyduğu 
hadisleri hemen yazar, yanında kitabı 

yokken onları rivayet etmezdi. Birçok 
muhaddis aşırı olmayan bid'at ehlinden 
hadis almayı caiz gördüğü halde Cerir 
ehl -i bid'attan kabul ettiği hocalardan 
rivayette bulunmazdı. Cabir el-Cu'fi, İbn 
Ebü Necih ve İbn Cüreyc'in rivayetlerine 
bu sebeple iltifat etmemiştir. 

Birçok hadis talebesinin uzak ülkeler
den gelerek kendisinden hadis öğrendi
ği Cerir'in güvenilirliği konusunda alim
ler ittifak etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel 
ise onu hadiste otorite olarak görmez. 
Cerir'in Şiiliğe meyli olduğu hususunda
ki iddianın bir dayanağı yoktur. es-Sü
nenü1-kübra'sında Cerir'den otuz ka
dar hadis rivayet eden Beyhaki ömrünün 
sonlarına doğru onun hafızasının zayıf
ladığını kaydeder; ancak İbn Hacer bu 
tesbitin doğru olmadığını, Beyhaki'nin 
onu Cerir b. Hazim'le karıştırdığını be
lirtir. 

Kıraat ilmini kıraat-i seb'a* imamla
rından Hamza b. Habib ile A'meş'ten öğ
renen Cerir'in bu ilimiere dair görüşleri, 
Ebu Ya'küb Yusuf b. Musa el -Kattan ve 
Ahmed b. Cübeyr el -Antaki tarafından 
nakledilmiştir. 

Zühd ve takvası ile tanınan Cerir Rey'
de vefat etmiştir. 
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Iii SELMAN BAŞARAN 

CERİR b. ATIYYE 

( ~ cr...r....r:-) 
Cerir b. Atıyye b. el-Hatafa 

(Huzeyfe) et-Temlmt 
(ö. 110/728 [?]) 

Emeviler devrinde 
eski üslubu devam ettiren 

üç büyük hiciv şairinden biri. 
_j 

Yername'de (Necid) 30 (650-5 1) yılın

da doğduğu tahmin edilmektedir. An
nesinin ona hamile iken gördüğü bir rü
ya üzerine "ip" anlamına gelen Cerir adı-
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nı verdiği rivayet edilir (Ebü'l-Ferec el-is
fahani, vııı. 49). Temim kabilesinin Yer
bO' koluna mensup olduğu için Temimi 
ve YerbUi nisbeterini almıştır. Fakir bir 
ailenin çocuğu olan Cerir çocukluk ve 
gençlik yıllarını bedeviler arasında ço
banlık yaparak sıkıntı içerisinde geçirdi; 
buna rağmen şiirlerinde ailesiyle hep 
övünmüştür. Bu arada kabilesinden ba
zılarının yerleştiği Basra'ya gidip gelir
ken kendisi gibi Temimli olan Ferezdak'
la arkadaş oldu; onun, şiiri sayesinde 
kabilesi arasında ne kadar büyük bir iti
bar ve servet sahibi olduğunu gördü. Bu 
sıralarda Ferezdak'la aralarında nazire 
şeklinde başlayan, daha sonra nekaiz 
(ayn ı vezin ve katiyedeki atışma şii rleri) ola
rak gelişen atışmalarının sebebi, her iki 
şairin aileleri arasında eskiden beri mev
cut olan rekabet ve anlaşmazlıktır. Bu 
konuda Ferezdak'ın ailesi şair Gassan 
b. Züheyl'den destek istemiş, Gassan da 
Cerir'in ailesini hicvetmişti. O zamana 
kadar şiir yazmamış olan Cerir durumu 
öğrenince bir recezle Gassan'ı hicvetti. 
Daha sonra şair Bais ei-Mücaşi'nin Gas
san'a yardım etmesi, Ferezdak'ın da onu 
desteklemesi üzerine bu defa Cerir Fe
rezdak'ı hicvetti ve böylece Ferezdak'la 
aralarında yıllarca sürecek olan hiciv ya
rışı başlamış oldu. 

Cerir, Emeviler'le Abdullah b. Zübeyr 
arasında çıkan ihtilafta İbn Zübeyr ta
rafını tutunca bu defa diğer şairlerle kar
şılıklı olarak birbirlerini hicvetmeye baş
ladılar. Çölde bedevilerin içinde varlık 

gösteremeyeceğini anlayan Cerir, kabi
lesinin de arzusuna uyarak ilmi, edebi 
ve siyasi hareketlerin merkezi olan Bas
ra'ya yerleşti. Irak umumi valisi Haccac 
vasıtasıyla Halife Abdülmelik b. Mervan'ın 
(685 -705) sarayına girdi. Halifeyi kıskan
dıracak derecede övdüğü Haccac'ın tak
dir ve iltifatlarına mazhar oldu. Bu ara
da Ferezdak şairlere maddi menfaat te
min ederek onları Cerir aleyhine tahrik 
etti. Fakat kendisiyle Ahtal' dan başka 
hiçbir şair Cerir ile yarışamadı. Emevi fe
tihlerine dair şiirleriyle Abdülmelik hak
kında birçok kasidesi bulunan Cerir'in 
Abdülmelik'in oğulları Velid, Süleyman, 
Yezid ve Hişam ile devrinin diğer Emevi 
halifeleri için de methiyeleri vardır. Din
darlığı, iffet ve dürüstlüğü ile tanınan 
Halife Ömer b. Abdülaziz'e de (717-720) 

methiyeler yazdı ve onun teveccühünü 
kazandı. Hakkında methiye söylediği kim
selerden kendisinden önce vefat eden
lerin çoğu için, hatta rakibi Ferezdak için 
dahi divanında samimi mersiyeleri mev-

cuttur. Cerir, Ferezdak'tan kırk veya sek
sen gün yahut altı ay sonra 11 O (728) 
veya 114 (732) yılında Yername'de ve
fat etti. Kabri burada bulunmaktadır. 

Cerir genellikle methettiğini hicvetme
yen, hicvettiğini de methetmeyen, zarif, 
dindar, aynı zamanda mağrur ve müca
deleyi seven bir şairdi. Kolaylıkla ve ir
ticalen söylediği lirik şiirlerinde edebi 
sanatları rahat kullanırdı. Üslübu sağ
lam, dili açık, tekellüften uzak ve ahenk
li olduğundan şiirleri kolayca ezberlenir 
ve dillerden düşmezdi. insanın estetik 
duygusunu tatmin eden, duygu, düşün
ce ve lirizmin iç içe örüldüğü nesib, ga
zel ve mersiyeleri çok başarılıdır. Hiciv
leri ise hakaret dolu, kaba ve serttir. Bu 
yüzden devrinin diğer şairleriyle arasın
da birçok hadise cereyan etmiştir. Bu 
türden olan bazı beyit ve kıtaları divanı
nın neşrine alınmamıştır. Buna karşılık 
gazelleri son derece nezih, methiyeleri 
dine aykırı düşmeyecek mahiyettedir. 
Esasen Cerir İslam şairlerinin önde ge
len simalarındandır. Zira o İslami devir
de doğup yetişmiş, Kur'an - ı Kerim'den 
çok etkilenmiş, her vesile ile islami de
ğerleri yüceltmiş, başta içki olmak üze
re islamiyet'e aykırı olan şeyleri ve bazı 
kavramları sadece hiciv maksadıyla kul
lanmıştır. Cerir'in öfkeli anlarında söy
lediği şiirlerin en başarılı şiirleri olduğu 
nakledilir. Emevııer devrinin diğer bü
yük şairleriyle mukayese edildiğinde Ce
rir'in hiciv ve mersiyede, Ferezdak'ın fahr 
ve gazelde, Ahtal'ın da mersiye ve içki 
tasvirinde daha başarılı oldukları görü
lür. Ferezdak şiirlerinde kendini yücel
tir, hasmını yererdi. Cerir ise hasmının 
kusurlarını bir bir sayar, kusur bulamaz
sa icat ve isnat ederdi. Hicivleri nezih 
olan Ahtal ise hasmını ayıplar fakat ha
karet etmezdi. Ebü'I-Aia el-Maarri Ah
tal'ı Nabiga'ya, Ferezdak'ı Züheyr'e, Ce
rir'i A'şa'ya benzetmiştir. Cerir'in en
scib • ilmini diğer iki şairden daha iyi 
bildiği de kaydedilmektedir. Onun diva
nına değer kazandıran şiirleri daha zi
yade bazı duygulu gazelleri, içti mersi
yeleri, hicivleri ve büyüleyici tasvirleri
dir. En duygulu ve en samimi gazeli, ha
nımı Halide hakkında yazdığı "Kaside
tü'n-nüniyye"sidir. Ayrıca onun ölümü 
üzerine yazdığı mersiye de son derece 
duygulu ve etkileyicidir. 

Cerir'in divanı, kavminin başarıları ile 
düşmanlarının yenilgileri hususunda ta
rihi bir belge niteliğindedir. Cerir, devri
nin önemli şahsiyetlerini, başarılı ve ba-


