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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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