
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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CERRAH b. ABDULlAH 

( .Jıl~.:.r.ı:~) 

Ebü Ukbe Cem1h b. Abdiilah el-Hakemi 
(ö. 112/730) 

Emeviler devri kumandan ve 
valilerinden. 

_j 

Aslen Dımaşklı olup daha sonra Bas
ra ve Kufe'ye yerleşti. İlk askeri ve idari 
bilgi ve tecrübelerini Haccık'ın himaye
sinde kazandı. Abdurrahman b. Muham
med b. Eş'as ile Haccac arasında cere
yan eden Deyrülcemacim Savaşı'na birlik 
kumandanı olarak katıldı , ancak büyük 
bir başarı kazanamadı. 87 (706) yılında 
Haccac tarafından Basra amilliğine ta
yin edildi ve Halife Velid 'in ölümüne (715) 

kadar bu görevde kaldı. Daha sonra geti
rildiği Vasıt amilliği Ömer b. Abdülaziz'in 
halife olmasına kadar devcrm etti. Yeni 
halife Yezid b. Mühelleb'i Horasan valili
ğinden aziedip hapsedince ondan boşa
lan yere Cerrah'ı tayin etti (99/717-18). 

Fakat Cerrah Horasan'ın kılıç ve kırbaçla 
idare edilebileceği fikrinde olduğu için 
valiliği uzun sürmedi ve aynı yıl aziedile
rek yerine Abdurrahman b. Nuaym el
Gamidi getirildL Cerrah. Il. Yezid'in hila
fete geçmesi üzerine hapisten kaçarak 
isyan eden Yezid b. Mühelleb'e karşı gön-
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derilen Mesleme b. Abdülmelik'in ku
mandasında Akr Savaşı'na katıldı. 

Cerrah b. Abdullah'ın hayatının ikinci 
dönemini Hazarlar'la yaptığı savaşlar teş
kil etmektedir. Nitekim 104 (722-23) yı
lında Sübeyt en-Nehranrnin mağlup ol
ması üzerine Halife Il. Yezid, Hazarlar'ı 
durdurmak ve Sübeyt'in intikamını al
mak için Cerrah b. Abdullah kumanda
sında büyük bir orduyu yola çıkardı. Cer
rah'ın hareketini öğrenen Hazarlar Der
bend'e çekilerek savunma tedbirleri al
maya başladılar. Cerrah ise Serdea'ya 
varıp birkaç gün ordusunu dinlendirdik
ten ve Hazarlar'ı aldatmak için bir müd
det Serdea'da kalacağını etrafa yaydık
tan sonra geceleyin Derbend'e yarım fer
sahlık bir mesafede bulunan Babülci
had'a vardı. Hazarlar ise Cerrah'ın söz
lerine aldanarak gerekli tedbirleri alma
mışlardı. Cerrah ertesi gün iki kuman
danını ganimet toplamak ve Hazar or
dusu hakkında bilgi edinmek için gön
derdi; kendisi de 25.000 kişilik ordu
suyla Derben d· e 6 fersahlık uzaklıkta
ki Nehrürran'da karargah kurdu. Hazar 
ordusu başlarında hakanın oğlu olduğu 
halde İslam ordusu ile karşılaştı. Cer
rah'ın bir nutkuyla başlayan savaşta Ha
zarlar mağlup oldular. Onları takip eden 
Cerrah yol üzerindeki bazı kaleleri zap
tettikten sonra Belencer önlerine gelip 
şehri kuşattı. Muhasara sırasında iki ta
raf da ağır kayıplar verdiler. Nihayet Cer
rah'ın birlikleri Rebiülewel 104'te (Ağus
tos-Eylül 722) Belencer'e girmeyi başar

dılar. Cerrah, kışın yaklaşması ve Hazar
lar'ın karşı taarruz için hazırlandıklarını 
öğrenmesi üzerine kışlamak üzere geri 
çekildi ve halifeden yardım istedi. 

105 (723-24) yılında hücum sırası Ha
zarlar· da idi. Bir önceki yıl uğradıkları 

yenilginin öcünü almak için hareket eden 
Hazar ordusu Derbend'i geçerek İrınini
ye'ye bir akın yaptı. Cerrah b. Abdullah 
mukabil harekete geçip Hazar ordusu
nu mağlı1p etti ve bazı şehirleri ele ge
çirdi. Ertesi yıl Cerrah'ın Hazarlar'a kar
şı başarılı bir seferi daha vuku bulduy
sa da kaynaklarda bu hususta ayrıntılı 
bilgi bulunmamaktadır. 

107 (725-26) yılında Halife Hişam b. 
Abdülmelik Cerrah b. Abdullah'a yardım
cı kuwetler göndererek tekrar Hazarlar'a 
karşı sefere çıkmasını emrettL Cerrah 
muhtelif istikametlere birlikler gönder
mek suretiyle Hazarlar'ı yıpratmak is
tiyordu. Müslümanların bu devamlı akın
Iarına karşı Hazar hakanı komşu hüküm
darlardan yardım istedi. Hazar ordusu 

aldığı yardımcı kuwetlerle beraber ha
kanın oğlu Barcık kumandasında Cer
rah'a karşı harekete geçti. İslam ordu
su dağınık bir durumda olduğu için Ha
zarlar'a mukavemet edemiyordu. Hazar
lar Mugan'a kadar ilerleyip burasını da 
ele geçirdiler. Cerrah Hazar ordusunun 
kuwetini dikkate almadan ve Suriye'den 
gelmekte olan yardımcı kuwetleri bek
lemeden savaşa girdi. Yapılan savaşta 
Cerrah ağır bir yenilgiye uğradı ve bu 
yenilgi onun aziine sebep oldu. 

Halife Hişam 111 (729-30) yılında kar
deşi Mesleme'nin yerine Cerrah b. Ab
dullah'ı tekrar İrminiye ve Azerbaycan 
valiliğine tayin ederek Hazarlar'a karşı 

cihada memur etti. Cerrah aynı yılın ya
zında Tiflis üzerinden Belencer'e yürü
yüp orayı aldıktan sonra Hazarlar'ın baş
şehri olan Beyza'yı kuşatarak zaptetti. 

Cerrah b. Abdullah'ın kışı geçirmek 
için Azerbaycan'a dönmesinden istifade 
eden Hazarlar karşı hücuma geçtiler. 112 
yılının başlarında (730 ortaları) Erdebil'e 
kadar ilerleyen Hazar ordusu bu şehrin 
yanında yapılan savaşı kazandılar. Cer
rah ve askerlerinin büyük bir kısmı sa
vaş meydanında hayatlarını kaybettiler. 
Erdebil'i işgal eden Hazarlar akıniarına 
devam ederek Musul civarına kadar iler
lediler. 

Cerrah b. Abdullah Hazarlar ile yaptı

ğı savaşlarda gösterdiği kahramanlık

tarla tanınmış ve İslam kaynaklarında 
"Batalü'I-İslam" (islam kahramanı) ve "Fa
risü ehli'ş-Şam" (Suriyeliler"in cengaveri) 
unvanlarıyla anılmıştır. İbn Sirin'den ha
dis nakletmiş, Safvan b. Amr. Yahya b. 
Utayye ve Rebia b. Fedale de kendisin
den rivayette bulunmuşlardır. 
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