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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-



şansız simalarını, öldürülen ve esir edi
len kimseleri anlatır: ayrıca bu dönemle 
ilgili sosyal ve ahlaki hadiselerden. hi
lafet idaresinden ve diğer içtimai olay
lardan bahseder. Divanında az da olsa 
Fars dili ve kültürüne ait unsurlar bu
lunmakta ve Farslar'ı bazı meziyetleriy
le övmektedir. Divanının çeşitli baskıları 
vardır (nşr. Muhammed Abdülmün'im eş
Şevaribi, 1-11. Kahire 13 I 3; Muhammed es
Savi'nin şerhi ve Muhammed b. Habib'in 
n'otları ile, Kah i re I 354; nşr. Kerem el-Sus
tani, Beyrut 1379/ 1960; nşr. Nu'man M. 
Emin Taha. l-V, Kahire 1389- 139 1/ 1969 -

197 1) . H. Merdem Bek'in de işaret etti
ği gibi (b k. MMİADm., XXX, 531) kırktan 

fazla şairle nekaiz şeklinde atışmaları 
bulunan Cerir'in, bu şairlerinkiyle birlik
te kendi nakizaları toplanabilseydi her
halde Arap şiirinin en büyük divanı mey
dana gelirdi. Fakat bunlardan sadece Fe
rezdak ve Ahtal ile olan atışmaları top
lanabilmiş ve Ne~a'iiu Cerir ve'l-Fe
rezda~ (nşr. A. A. Bevan, I-lll , Le iden I 905 -

19 12 ; Kahire 1353/ 1935). Ne~a'iiu Ce
rir ve 'l- A{Jtal (nşr. Anton Salhani ei-Ye
süi, Beyrut 1922) adlarıyla neşredilmiştir. 

Ne~a'iiu Cerir ve'l-A{Jtal her ne ka
dar Ebü Temmam'a nisbetle neşredilmiş
se de İbnü'n-Nedim eserin Asmai tarafın
dan derlenip bir araya getirildiğini söy
lemektedir (el-Fihrist, s. 253) 
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CERİR el-MÜTELEMMİS 

(bk. MÜTELEMMİS). 

CERİRİ 

(bk. EBÜ MUHAMMED el-CERİRİ). 

CERİRİYYE 
( ~ .7- __,;:=) 1 ) 

Zeydiyye' den 
Süleyman b. Cerir'in 

(ö. h. IL yüzyılın ortaları) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. SÜLEYMAN b. CERİR). 

CERMİ 
( (.5"'__,;:=)1) 

Ebu Ömer Salih b. İshak el-Cerml 
(ö. 225/840) 

Basra dil mektebinin 
önde gelen alimlerinden. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Ailesi ve doğum tarihi hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Cermi nisbesini ne
reden aldığı hususunda kaynaklarda ke
sin bilgi yoksa da öyle anlaşılıyor ki ara
larında yaşadığı Yemen'deki Cerm b. Rab
ban kabilesinden dolayı umumiyetle el
Cermi diye tanınmış, himayelerini gör
düğü yine Yemen kabilelerinden Seeile'
ye bağlanmak suretiyle bazan el-Beceli 
diye de anılmıştır. 

Dil ve edebiyatı Yünus b. Habib, Ah
feş ei-Evsat, Ebü Ubeyde Ma'mer b. Mü
senna, Ebü Zeyd el-Ensari. Asmai gibi 
devrinin büyük alimlerinden tahsil et
miştir. Sibeveyhi'ye yetişememiş, fakat 
onun meşhur el-Kitôb'ını, kendisinden 
çok faydalandığı hocası Ahfeş ei-Evsat'
tan ehliyetle ve derin bir vukufla ilk ri
vayet edenlerden olmuştur. Daha sonra 
da onu aralarında Müberred, Ebü Os
man el- Mazini gibi tanınmış şahsiyetie
rin de bulunduğu pek çok kimseye akut
muştur. Nitekim Müberred, hacası Cer
mi'nin, Sibeveyhi'nin sistemini en iyi bi
len nahivci ve el-Kitôb'ı en iyi anlayan 
güvenilir bir kimse olduğunu söyleyerek 
herhalde onu diğer hocaları olan Ebü Ha
tim es-Sicistani ve Mazini ile mukaye
se etmek istemiştir. Ayrıca Cermi'nin fı
kıh, hadis ve ahbar sahalarında da söz 
sahibi bir alim olduğu kaydedilmekte
dir. 

Kaynakların bildirdiğine göre bir hac 
dönüşü kendisiyle birlikte İsfahan'a git
tiği Feyz b. Muhammed onu 20.000 dir-

CERM[ 

hemle taltif etmiş, ayrıca nahiv ve lugat 
sahalarında dersler akutması karşılığın
da ona yıllık 12.000 dirhem gelir tahsis 
etmiştir. Cermi'nin Bağdat'a gittiği, ora
da Yahya b. Ziyad el-Ferra ile araların
da ilmi bir münazara cereyan ettiği ve 
bu münazarada Ferra'ya galip geldiği bi
linmektedir (bk Hatib, XIV, ı 53) Ancak 
birgün Asmai'nin meclisinde Cermi ken
disinin nahvi en iyi bilen kimse olduğu

nu söyleyince Asmai bir beyitte geçen bir 
kelimeyi sormuş yanlış cevap alınca da 
-alay ederek- "evet sen nahvi iyi biliyor
sun" diye karşılık vermiştir. Böyle tar
tışmalardan çok hoşlandığı ve münazara 
esnasında yüksek sesle konuştuğu için 
kendisine "sesini yükselten" anlamın

da "en-nebbac· lakabı verilmiştir. 225 
(840) yılında vefat eden Cermi'nin alim, 
fazıl, dindar ve şahsiyet sahibi bir ki
şi olduğunda kaynaklar ittifak etmiş
lerdir. 

Eserleri. Filolojik meselelerin ve dini 
ilimierin büyük gelişme gösterdiği bir 
zaman ve muhitte yetişen, dolayısıyla 

dil. edebiyat ve dini ilimlerde temayüz 
eden Cermi, başta sarf ve nahiv olmak 
üzere çeşitli sahalarda eserler yazmış

tır. Ancak bunlardan günümüze kadar 
gelebilen olmamıştır. Kaynaklarda zik
redilen başlıca eserleri ise şunlardır: 1. 
el-Fer{J. Sibeveyhi'nin el-Kitab'ının muh
tasarı olduğu için eserine "yavru" anla
mında bu adı vermiştir. el-Kitab'daki 
1 OSO beyitten sadece ellisinin kime ait 
olduğunu tesbit edememiştir (Zübey
di. s. 75). Ebü Hatim'in beğenmediği ve 
hakkında, "Kendisi bir kitap yazsaydı da
ha iyi olurdu" dediği eseri nahiv alimle
rinden Muafa en- Nehrevani Şerh u Mu{J
tasari'l- Cermi adıyla şerhetmiştir (Sez
gin, IX, ı 93) el- Fer{J 'in başka şerhle
rinin bulunduğu da kaydedilmektedir. 
Cermi nahve dair başka eser yazmadi
ğını bizzat ifade ettiğine göre (Zübeydi, 
s. 74) ona nisbet edilen Muhtasaru nah
vi'l- mü te 'allimin, el- Ferh 'i~ bir baŞ
ka adı olmalıdır. 2. es-Sire. İbnü'l -Kıfti'
ye göre siretü'n-nebi konusundaki na
dir eserlerden biridir. 3. Tetsiru ebniye
ti'l-Kitab. el-Ebniye diye de bilinen bu 
eserin Sibeveyhi'nin el-Kitiib'ında ge
çen kelimelerin yapısına dair olduğu an
laşılmaktadır. 4. Tefsiru garibi Sibevey
hi. Garibü Sibeveyhi diye de kaydedi
len eser el- Ki tab 'da geçen nadir keli
melerin izahına dair olmalıdır. Cermi'
nin ayrıca el- 'Arui, et- Tenbih ve et
Teşniye ve'l-cem' adlı eserlerinden de 
bahsedilmektedir. 
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