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Tasavvufta 
çeşitli anlamların sembolü olarak 
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kullanılan efsanevi iki şehir. 
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Cabelka ve Cabelsa etrafı surlarla çev
rili. son derece büyük efsanevi iki şeh
rin adıdır. Kaynaklarda Cabelk -Cabels, 
Caberka- Cabersa ve Caberkıya-Caber
siya gibi adlarla da anılırlar. Her birinin 
1000 veya 1 0.000 kapısı, her kapıyı bek
leyen bir o kadar da bekçisi vardır. Bir 
defa nöbet tutana ikinci defa nöbet sı
rası gelmeyecek kadar kalabalık olan 
halkı Hz. Adem'in ve insanoğlunun var
lığından haberdar değildir. Cabelka ve 
Cabelsa tam anlamıyla birer harikalar 
ülkesidir. Hz. Hasan'ın halifeliği Muavi
ye'ye devrederken yaptığı konuşmada 
atıfta bulunduğu bu iki şehirden birinin 
Ad, diğerinin Semud kavmine ait oldu
ğu da rivayet edilir. 

Tasawufta salikin hakikate ulaşmak 
için her türlü alaka ve kayıttan koparak 
katetmesi gereken menzillerin ilkine Ca
belsa, sonuncusuna Cabelka denir. Süh
reverdi ei-Maktül Cabelka, Cabelsa ve 
Horkalya şehirlerinin sekizinci iklimde 
olduğunu, ilk ikisinin misal unsurları, so
nuncusunun misal felekleri alemine ait 
bulunduğunu söyler. Muhammed b. Yah
ya ei-Lahicfye göre ruhların bu dünya
ya gelmeden önce bulundukları alem Ca
belki!, ölümden sonra gidecekleri alem 
Cabelsa ·dır. Bu şehirlerin birinin Meş
rık'ta, diğerinin Mağrib'de bulunması 

ruhların doğuş ve batış yerleri oldukları 
manasma gelir. Ancak Cabelka Cabel
sa'dan daha latif, daha saf ve daha ay
dınlıktır. Zira ruhlar dünyaya gelmeden 
önce daha temiz idiler. 

Söz konusu iki şehir, iki alem arasın
daki geçiş ve ara alemler olarak da gö
rülmüştür. Buna göre Cabelka gayb* ve 
şehadet* alemleri arasında bulunan bir 
berzah olup dünyadaki her şeyin orada 
bir süreti vardır. Ruhların öldükten son
ra döndükleri yer olan Cabelsa'da dün-
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yada iken kazanılan bütün arnelierin bi
rer sureti bulunur. "iyilerin gideceği yer 
Cabelka, kötülerin gideceği yer Cabel
sa'dır" diyenler bu kavramları cennet ve 
cehennem gibi anlamışlardır. 

Ca bel ka bazılarına göre vücüb • ve im
kan • dairelerini içine alan uluhiyyet mer
tebesidir. Eşyanın esas suretleri burada 
mevcuttur. Bütün varlıkların doğuş yeri 
(meşrık) arasıdır. Cabelsa ise gerek ilahi 
isimler gerekse maddeyle ilgili bütün 
hakikatierin zuhur yeri olan insanın var
lığıdır. Zat-ı ilahi meşrıkından doğan her 
şey insanın varlığının mağribinde bai:ar 
ve kaybolur. Bundan dolayı Cabelka'nın 
doğuda Cabelsa'nın batıda olduğuna ina
nılmıştır. 

Mutasawıf şairler, "İster Cabelka'da 
ara ister Cabelsa'da, Allah her yerde var
dır"; "Allah ile olunca Cabelka'da da Ca
belsa'da da olsan farketmez" gibi söz
lerle ilahi varlığın sınırsızlığını ve O'nun 
gayelerin ötesinde olduğunu anlatmak 
istemişlerdir. 
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Ca'ber Kalesi'nin baraj yapılmadan önceki ve sonraki durumu 
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CA'BER KALESi 

Yakınındaki 

"Türk mezarı" ile ünlü 
Ortaçağ kalesi. 
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Kuzey Suriye'de Fırat nehrinin orta 
mecrasının sol sahilinde ve Rakka'nın 

50 km. batısında volkanik bir tepe üze
rinde yer alır; bugün 1974 yılında yapı
lan Tabya Barajı'nın doğusunda ve göl 
sularına sokulmuş durumdadır. İslami
yet'ten önce Musui-Halep yolu üzerinde 
Devser (Bizans kaynaklarında Dawsarôn) 
adıyla ünlü bir müstahkem mevki olup 
efsaneye göre bu adı, kurucusu Hire Hü
kümdarı Nu'man b. Münzir ei-Lahmfnin 
adamlarından Oevser' den almıştır. 19 
(640) yılında iyaz b. Ganm kumandasın
daki islam ordusu tarafından fethedi
len kale. X. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
Cezire valilerince yönetilmiştir. Daha son
ra uzun süre Beni Nümeyr kabilesinin 
elinde kalan kalenin 1 040 yılına doğru 
Fatımiler'in Suriye bölgesi kumandanı 
Anuş Tegin ed-Dizberi'nin hakimiyeti al
tına girdiği görülmektedir. Dizberi'nin 
ölümünden sonra kale Nümeyriler'den 
Utayr ailesinin eline geçti. 

Selçuklular döneminde kaleyi Ca'ber 
b. Sabık ei-Kuşeyri ele geçirdi ve kale 
daha sonra onun adıyla anıldı . Bir ha
rami olan Ca'ber ve ondan sonra yerine 
geçen oğlu Sa!Qk kaleyi daha da tah
kim ederek kervanları vuran bir eşkıya 
yuvası haline getirdiler. Selçuklu Sulta
nı Melikşah Halep seferi münasebetiyle 
bölgeye gelişinde kaleyi zaptetti ( 1086) 
ve Kuşeyroğulları'nı bölgeden uzaklaş
tırdı. Daha sonra da burayı Halep üze-
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