
CERRAH MEHMED PAŞA 

(ö. 1013/ 1604) 

ı paşa adıyla meşhur olan semtte Mimar 
Davud Ağa 'ya bir cami ( 1002 / 1593-94). 
türbe. medrese (Cerrah Mehmed Paşa 

L 
Osmanlı sadrazamı . _j Sultanisi veya Gevher Han Sultan Medre

sesiL mektep. dershane, sebil, çeşme. 
Aslen devşirmedir. Enderun'da yeti şti 

ve Has Oda· da cerrahlık görevinde bu
lundu. Daha sonra yeniçeri ağası oldu. 
1578'de Kaptanıderyil Piyale Paşa'da n 
dul kalan Hace Gevherf Memlük Sultan'
la evlendi. 1579'da beylerbeyiliğe tayin 
edildi. 1581'de Rumeli beylerbeyi. Mart 
1582'de de Boyalı Mehmed Paşa ' nın ye
rine dördüncü vezir oldu. Bu görevde 
iken lll. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'i 
(l ll. Mehmed) sünnet etti. Bu sebeple bun
dan sonra "cerrah" lakabıyla anıldı. 1584'
te üçüncü vezir oldu; Şubat 1587'de az
ledilmesine rağmen aynı yılın haziran 
ayında yeniden vezirliğe tayin edildi. An
cak 1589'da Gence seferi sonrasında. 
1 00 dirhem gümüşten 500 akçe kesil
mesi gerekirken 2000 adet ayarı düşük 
akçe kesilmesi ve bunun üzerine sipahi
lerin ayaklanması sonucu Sadrazam Si
yavuş Paşa, Şeyhülislam Şeyhf Efendi 
ve Vezir İbrahim Paşa ile birlikte azie
dildL 29 Ocak 1593'te yeniden dördüncü 
vezirliğe tayin edilen Cerrah Mehmed Pa
şa bir yıl sonra üçüncü vezir oldu. 1596'
da Eğri seferi dolayısıyla Belgrad 'da bu
lunan ordunun zahiresini temine memur 
edildi. 4 Mart 1596'da sefere çıktı ve Eğ
ri Kalesi kuşatmasına katıldı. Bundan 
sonra ikinci vezir ve sadaret kaymaka
mı oldu. 9 Nisan 1598'de Hadım Hasan 
Paşa'nın azli üzerine sadarete getirildi. 
Ancak hastalığı sebebiyle Divan-ı Hüma
yun'a gelemediği ve devlet işlerini nişan
cı vasıtasıyla sarayından yürüttüğü için 
6 Ocak 1599'da azledildi. yerine Damad 
İbrahim Paşa getirildi. 7 Şaban 1012 ( 1 o 
Ocak 1604) tarihinde vefat etti ve yap
tırdığı caminin haziresindeki türbeye gö
müldü. 

İstanbul 'da Aksaray'dan Kocamusta
fapaşa'ya giden yol üzerinde ve Cerrah-

Cerrah 
Me h med 
Paşa ' n ın 

türbesi
Cerrahpaşa 1 
istanbul 

şadırvan ve çifte hamam yaptırmıştır. 
Hamam 1908'de kapanmış. daha sonra 
da bakımsızlıktan yıkılmıştır. Caminin 
köşesinde yer alan çeşme de harap du
rumdadır. 
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li.J YusuF HALAÇOGLU 

CERRAHHANE-i AMiRE 

(bk. MEKTEB-i TIBBİYYE). 

CERRAHiLER 

( c: l_r.J 1 .f-1 ) 

Filistin, Belka ve 
Kuzey Arabistan'da yaşayan ve 

N-V. (X-Xl.) yüzyıllarda bu bölgede 
önemli rol oynayan bir aile. 
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Cerrahfler. Arabistan'da Eca ( ~~) ve 
Selma dağları arasında bulunan anayurt
larını terkeden Kahtani Tay kabilesine 
mensupturlar. Bu kabile önce Halep ve 
çevresine yerleşmiş, daha sonra Ürdün 
sınırları içerisindeki Belka. Havran ve Dı
maşk'a göç etmiştir. Kaynaklar bu ka
bileden cömert. güçlü ve yardım sever 
bir Arap kabilesi olarak bahsederler. 

Filistin'de Remle'yi merkez edinen Cer
rahfler Mısır yolu üzerinde bulunan mev
kilerinin stratejik önemi sebebiyle Mısır'a 
hakim olan Fatımiler'le Suriye'de hüküm 
süren hanedanlar arasında cereyan eden 
olaylara karışmışlardır. 360 (971) yılın
da Karmatiler Remle'yi istila edince EbO 
Muhammed Abdullah ei -Haseni ile be
raber Dağfel b. Cerrah et-TaT'yi burada 
bırakmışlardı. Dağfel'in yanında İhşidi
ler'den bir grup bulunmaktaydı. 

Karmatiler 974 yılında Mısır'ı ikinci 
defa isti laya kalkıştıklarında Fatımf Ha
lifesi Muiz-Lidinillah. Hassan b. Cerrah'a 
100.000 dinar vererek onu Karmatil er'
den ayrılmaya ikna etti. Sonuçta Karma
tTler çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak 
Mısır'ı terketmek zorunda kaldılar. Cer-

CERRAH1LER 

rahiler'in. kendilerine verilen para kar
şılığında müttefiklerine ihanet etmeleri 
belirgin bir vasıfları gibi görünmektedir. 
975 yılında da Dağfel b. Cerrah et-TaT. 
Fatımf Ha lifesi Aziz- Billah ile 1 oo.ooo 
dinar karşılığında anlaştıktan sonra müt
tefiki olan Türk emiri Alp Tegin'i (Aif Te
kin) ona teslim etmiştir (9771 Bu olay
dan sonra Fatımf Halifesi Aziz- Billah 
979'da onun Remle üzerindeki hakimi
yetini tanıdı ve idareyi Müferric b. Dağ
fe! et-TaT'ye bırakarak onu mükafatlan
dırdı. Müferric zalimane bir idare kur
muş, aynı zamanda Fatımiler'e bağlılık 

göstermeye devam ederek çok mal top
lamış ve Filistin· in güney tarafının bü
yük bir kısmını idaresi altına almıştır. Fa
tımiler'in bu duruma karşı çıkmadıkları 
anlaşılmaktadır. Çünkü Cerrahiler. Kar
matiler ve Hamdaniler'in Dımaşk'ı istila 
etmek için 980 yılında başlayan hücum
ları karşısında tampon vazifesi görüyor
lardı. 

Müferric. Hamdaniler'den EbO Tağlib'i 
yenilgiye uğratarak öldürdükten sonra 
Remle'ye döndü ve halka çok zulmetti. 
Ma krizi. İbnü'l- Cerrah ·ın ülkeye hakim 
olduğunu. Tay kabilesinin oraya gelme
siyle ziraatın tamamen durduğunu söy
lemektedir. Cerrahiler savaşlar ve diğer 
karışıklıklarla uğraştıkları için ziraat ya
pılamamıştır. Savaşlar yüzünden bölge 
halkı açlıkla karşı karşıya kalmıştı. 

Müferric Fatımiler'e karşı samimi de
ğildi. . Fırsat buldukça onların aleyhinde 
başkalarıyla iş birliği yapıyordu. Onun 
ülkeyi tahrip etme ve karışıklıklar çıkar
ma hususunda aşırı gitmesi üzerine Fa
tımiler ona karşı Türk emir Yeltegin ku
mandasında bir ordu sevketmiştir (9821. 
Yeltegin'e mağiOp olan Müferric önce 
Antakya'ya. ardından da Humus'a kaçtı. 
Bizans'ın Antakya valisinden yardım is
tediyse de bir sonuç alamadı. Daha son
ra tekrar Hamdanfler'e katıldı. Fatımf 

Veziri İbn Killis Müferric'in tehlikeli bir 
adam oiduğunu bildiği için Halife Azfz'e 
onu kesinlikle affetmemesini ve kendi
siyle iş birliği yapmamasını söyledi. Fa
kat buna rağmen 380 (990 -91) yılında 
Fatımiler'le Müferric arasında bir ittifak 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu ittifakın. 

Abbasf halifesiyle haberleşrnek ve onun
la iş birliği yapmakla suçlanan Dımaşk 
Valisi Münfr el- Hadim'in ortadan kaldırıl
ması için yapılmış olması da muhtemel
dir. Nitekim Fatımfler 381 'de (991-92) 
Emir Mengü Tegin ve Cerrahiler'le bir
likte Münfr ei-Hadim'i yenilgiye uğrattı 

lar. Dımaşk' ın yeni valisi Ceyş b. Samsa-

415 



CERRAHILER 

ma 997'de Remle'yi geri almak isteyen 
Müferric'e hücum ederek onu Tay dağ
larına çekilmek zorunda bıraktı. Fakat 
daha sonra Müferric'i affedip kendisini 
yeniden Remle'ye vali tayin ettiler. Bu
na rağmen Müferric Fatımiler'in zayıf 

bir anını yakalamak için fırsat konuyor
du. Fatımi halifesi. Müferric'in oğulları 

Ali, Hassan ve Mahmüd'u 1005-1006 yıl
ları arasında Kahire'de karşılamış, onlar 
da Fatımi halifesi için 16.000 asker top
ladıktan sonra Mısır'da Fatımi varlığını 

tehdit eden ve Emevi Halifesi Hişam b. 
Abdülmelik'in soyundan gelen Ebü Rik
ve el-Velid'in ortadan kaldırılması konu
sunda kendisine yardımcı olmuşlardır. 

Ancak bu dostluk da uzun süre devam 
etmedi. Halife Kudüs'teki Kıyame Kili
sesi'nin yıkılmasını emrettiğinde Müfer
ric hıristiyanların desteğini sağlamak 

için kilise binasının yeniden yapılmasına 
yardım ettiği gibi Hassan da babası. iki 
kardeşi ve amcası öldürülünce Fatımi 

halifesinden korkup kaçan vezir Ebü'l
Kasım Hüseyin b. Ali el- Mağribi'yi hi
maye etmiştir. Fatımi halifesi daha son
ra hediyeler göndererek Hassan'ın gön
lünü almış ve Suriye orduları kumanda
nı ve Dımaşk Valisi Yarüh'a karşı ondan 
yardım istemiş, o da bu isteği kabul et
miştir. 

Ebü'l- Kasım Hüseyin b. Ali. Cerrahi
ter\ Fatımiler'e karşı Ebü'l-Fütüh el-MQ
sevi adıyla tanınan Mekke Emiri Şerif 
Hasan b. Ca'fer el-Alevi'ye biat etmeye 
teşvik etti. Ebü'l-Fütt1h Eylül 1012'de 
Remle'ye geldi ve emirlik binasına indi. 
Cuma günü emir. at üzerinde Müferric, 
oğulları ve Tay kabilesinin diğer emirle
ri de yaya olarak mescide kadar gitti
ler. Biat merasimi orada tamamlandı 
ve Mekke emirine Raşid - Lidinillah laka
bı verilerek adına para bastırıldı . 

Fatımi halifesi bu durumdan son de
rece rahatsız oldu. Fakat Cerrahiler'in 
soyguncu. kaypak ve saldırgan oldukla
rını bildiği için ona göre davranınayı ve 
onları para ile kazanma yollarını aramayı 
tercih etti. Bu şekilde Müferric'in oğul

larından Mahmud ve Ali 'ye SO'şer bin 
dinar ve çeşitli hediyeler vererek onla
rın yeni halifeyi desteklemesine engel 
oldu. Fatımi halifesi Hassan'a da çeşitli 
yerleri ikta • etti. Halife Hakim- Biemril
lah 1013 yılında Cerrahiler'i tehdide baş
ladı. Aynı yıl Müferric ölünce Ali ile Mah
mud Fatımiler'e itaat arzettiler. Hassan 
da annesini halifenin kız kardeşi Sittül
mülk'e gönderip af diledi; halife Filistin'i 
ona ikta etti. Müferric'in ölümünden son-
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ra Fatımiler'in duruma hakim olmasına 
kadar bölgede karışıklıklar ve yağmalar 
devam etti. Müferric'in oğlu Hassan da
ha çok barıştan yanaydı. 1016 yılında Fa
tımiler'in Halep'i kuşatmasında onlara 
yardımcı oldu. Fakat bu barış uzun sür
medi. Hassan 411 (1020-21) tarihinde 
Fatımiler·e isyan edip Suriye'nin güne
yindeki büyük bir sahayı istila etti. Kilab 
ve Kelb kabileleriyle anlaşarak Suriye'yi 
aralarında paylaştılar. Filistin ve çevresi 
Hassan b. Müferric'e, Dımaşk ve çevresi 
Sinan el-Kelbi'ye, Halep ve çevresi de Sa
lih b. Mirdas el-Kilabi'ye verildi. 

Kaynaklar bu anlaşmanın Fatımiler'in 
sonu demek olduğunu kaydetmektedir
ler. Daha sonra bu üç müttefik Bizans 
imparatoru ll. Basileios ile görüşüp Fatı
miler' e karşı ondan yardım istediler. An
cak Bizans'la Fatımiler arasındaki dost
luk bağları Bizans'ın bu teklifi kabul et
mesine engel oldu. Fakat bu ittifak uzun 
sürmedi ve Sinan b. Uleyyan el-Kelbi'nin 
1028 yılında ölümünden sonra bozuldu. 
Kelb kabilesinin yeni emiri Fatımi Hali
fesi Zahir ile birleşti, Hassan ve bera
berindekiler ise Bizans hakimiyetindeki 
topraklara kaçtılar ve 1 031 ' deki Efami
ye kuşatmasında onlara katıldılar. 

Cerrahiler Remle'ye ancak Fatımı Emi
ri Anuş Tegin ed-Dizberi'nin 1041'de 
ölümünden sonra dönebildiler. O sırada 
Suriye'de karışıklıklar hüküm sürüyor
du. Hassan b. Müferric et-Tai Remle'ye 
döndü ve Filistin'i istila etti. 

Bu tarihten sonra kaynaklarda Cer
rahiler hakkında bilgi bulunmamakta
dır. Ancak yıllar sonra Hassan'ın yeğen
Ieri Humeyd b. Mahmud ile Hazim b. Ali 
Kahire'de yakalanıp hapsedilmiştir. Cer
rahiler'in emirliği uzun süre devam et
medi. Zira bulundukları bölge 1 071'de 
Selçuklu Emiri Atsız b. Uvak'ın idaresi
ne geçti. 

İlk Tai Emirliği ortadan kaldırıldıktan 
sonra VI. (XII.) yüzyılda Müferric'in ah
fadından Fazi b. Rebi'a, Şerat ve Belka 
bölgesinde yeni bir sütale tesis etti. Zü
beyd, Kelb, Mezhic ve Hüzeyl gibi bazı 
kabileler de ona katıldı. Kaynaklar Al-i 
Rebia'nın Haçlı seferleri sırasında milis 
kuwetleri veya nizarnı ordular halinde 
müslüman hükümdarların emrinde sa
vaştıklarını kaydederler. 

SOl'de (11 07 -1108) Suriye'ye gelerek 
Selçuklular'ın hizmetine giren Fazı b. Re
bla kaypak davranışları yüzünden Atabeg 
Tuğtegin tarafından Dımaşk'tan uzak
laştırıldı . Fazi'ın soyundan gelen emirler 

VIII. (XIV.) yüzyıl sonlarına kadar varlık
larını sürdürdüler. Bunların meşhur si
maları şunlardır: Emirü'l-Arab Mani' b. 
Hadise (ö 630/ ı233). Sultanü'l-Arab fsa 
b. Mühenna b. Mani' (ö . 683 / ı284), Ah
med b. Hicci b. Yezid (ö. 680/ 128J'den 
sonra). Mühenna b. fsa (ö. 735 / ı335), 
Hıyar b. Mühenna (ö 776/ ı374l ve Mu
hammed b. Nuayr b: Hıyar (ö 808/ı405). 
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Iii MuHAMMED AımÜLKADİR HuREYSAT 

CERRAHiYYE 
("::>-\.r.-) 

Halvetiyye-Ramazaniyye tarikatının 
Nilreddin Cerrahi'ye 

(ö. 1133/1 721) 
nisbet edilen blı kolu. 
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Nilreddin Cerrahi'nin tarikat silsilesi, 
şeyhi Alaeddin Ali Köstendili (ö. ı ı43/ 
ı 730-31). Ali Lofçavi, Debbağ Ali Rümi, 
Mestçizade İbrahim Rumi, Mestçi Ali Ru
mi vasıtasıyla Ramazaniyye'nin kurucusu 
Şeyh Ramazan Mahfi'ye (ö ı025/ ı6ı6), 

daha sonra Muhyiddin Karahisari, Ka
sım Çelebi ve izzeddin Ali Karamani ile 
Halvetiyye'nin dört ana kolundan biri 
olan Ahmediyye'nin kurucusu Yiğitbaşı 
Ahmed Şemseddin'e (ö 910/ ı504) ulaşır. 

Tarikatın kurucusunun sahabeden Ebu 
Ubeyde b. Cerrah neslinden geldiği ve
ya İstanbul'un Cerrahpaşa semtinde doğ
duğu için "Cerrahi" nisbesini aldığı ve 
tarikatına da Cerrahiyye denildiği şeklin
deki rivayetlerden ikincisinin doğru ol
duğu kabul edilir. 

Nilreddin Cerrahi hilafet aldıktan sonra 
istanbul Karagümrük'te Canfeda Hatun 
Camii'nin yanında ·Bakkal İsmail Efendi 
adlı bir kişi tarafından kendisi için yap
tırılan konakta bir süre ibadet ve irşad-


