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Osmanlılar'da vakıflara . ait 
kira ve gelirleri toplayan görevli. 

"Mal ve haraç toplamak" anlamına ge
len Arapça cebee kökünden türetilmiş
tir. Osmanlı öncesi islam ve Türk devlet
lerinde haraç ve vergi toplayan görevli
leri ifade etmekte iken Osmanlılar'da 
erken dönemlerden itibaren daha çok 
vakıf gelirlerini toplayanlar için kullanıl
mıştır. 

Osmanlılar'da küçük vakıfların. özel
likle aile (zürrl) vakıflarının bütün idare
si mütevelliler tarafından yürütüldüğü 
halde büyük vakıfların idaresinde nazır. 
mütevelli. ca bl veya katip gibi birçok gö
revli hizmet yapardı. Statüleri. özellikle
ri ve ücretleri vakfiyelerdeki hükümler
le belirlenen cabllerin tayin. azil. teftiş 
gibi her türlü idari ve hukuki işleri vak
fın bulunduğu yerin kadısı aracılığı ile 
yürütülür. değişikliklerle ilgili olarak ay
rıca merkezi idareden berat verilirdi. Ca-

bilerin yaptığı işe cibayet denilirdi. Orta 
büyüklükteki vakıfların gelirlerini topla
mak için bazan bir ca bl tayin edildiği gi
bi bazan da birbirine yakın iki veya daha 
çok vakfın gelirlerini yine bir cabl top
lar. bu iş için her iki vakıftan cüzi ücret
ler tahsis edilirdi. 

Padişahlara. valide sultaniara ve sad
razarnlara ait büyük vakıflarda ise sayı
ları yirmi yirmi beşe varan cabller bulu
nurdu. Mesela Fatih Külliyesi'ne ait mu
hasebe defterinde, vakıf hamamların 

icariarı ile Çorlu, Sil ivri, Rodos gibi birbi
rinden uzak yerlerdeki vakıf arazilerin 
gelirlerini toplayan ve her biri günde 3-
4 akçe alan on beş kadar cablnin adı 

geçmektedir (Barkan, İFf\1 , ·XXIII / 1-2, s. 
323-3241 1489-1491 yılifirına ait muha
sebe defterlerine göre. Fatih Sultan Meh
med evkafından olan Ayasofya Camii ve 
Eyüp Sultan Türbesi'ne ait vakıf bezza
zistan. bozahane ve istanbul'daki mu- · 
kataa*ıarla Galata. Sultanpazarı, Tah
takale ve Dikilitaş'ta bulunan vakıf dük
kan ve. evlerin kiralarını toplamak üzere 
her biri günde 4 akçe alan on bir cabl 
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bulunuyordu. Aynı şekilde Süleymaniye 
Külliyesi'ne ait vakıf arazi ve dükkanıa
rın gelirlerini toplayan ve her biri gün
de 5-6 akçe alan yirmi beş cabl görev 
yapmaktaydı (Barkan, VD, IX. 137-1391 

Ayrıca Vezlriazam Atik Ali Paşa'nın ül
kenin çeşitli bölgelerinde dağınık vazi
yette bulunan vakıf arazileriyle iş yeri ve 
evlerinin gelirlerini toplamak üzere l;ıir

çok cablnin bulunduğu ve her birine gün
de S akçe ücret ödendiği bilinmektedir. 

Uzak yerlerdeki vakıf arazi gelirlerini 
toplayan . veya cabllerin topladığı vakıf 
gelirlerini vakıf merkezine getiren gö
revlilere atlı olmaları dolayısıyla cabi-i 
süvarı deniliyordu. Nitekim Atik Ali Pa
şa vakıflarında günde 6 akçe alan bir, 
Sadrazam Nevşehirli Damad ibrahim Pa
şa vakıflarında ise iki cabl-i süvari gö
rev yapmaktaydı. Öte yandan yine ge
nellikle büyük vakıflarda sadece dükkan. 
han. hamam. ev gibi vakıf binaların ge
lirlerini toplamakla görevli cabllere ca
bi-i müsakkafat adı veriliyordu. Mesela 
Şam Kadısı Mehmed'in Divan-ı Hüma
yun'a gönderdiği 1124 (1712) tarihli bir 
arzında, Şam Emeviyye . Camii mOsak
kafat cablsi ile Tavrı Ahmed vakfı diblsi 
olan MOsa ve Mehmed'in kendi rızaları 

ile etibilikten ayrılmaları üzerine bu gö
revin Şeyh Ahmed b. Ömer'e verilmesi 
istenmekteydi. 

Cabller vakfın büyüklüğüne. iş hacmi
ne· ve mali imkanlarına göre 1 ile 1 O ak
çe arasında yevmiye alırlar\1ı. İstanbul 
Vakıfları Tahrir Defteri'nde pek çok ör
neğine rastlandığı gibi bu ücret vakfİ
yelerde çok defa günlük (yevml), bazan 
da aylık veya yıllık olarak belirtilirdi. Ay
rıca yevml ücrete ilave olarak ayni öde
me de yapılabilirdi. Nitekim 997 ( 1589) 
tarihli berat ile Bursa isa Bey evkafı eti
biliğine tayin edilen Mehmed Halife 'ye 
yevmi 3 akçe ücretin yanı sıra yılda 3 
müd buğday ve 3 müd arpa tahsis edil
mişti (Ongan, Ankara'nm 2 Numara/i Şer· 

iyye Sicili, s. 581 Yine Konya'da Şeyh Sa
deddin Camii evkafı cabisinin ücreti gün
de 2 akçe, yılda bir hisse buğday ve ar
pa idi (Konya Şer'iyye Sicil/eri, B. 24 / 

184-31 Ca b ller kendilerine ayrılan bu be
lirli ücretler yanında boşalan vakıf gayri 
menkullerin kiraya verilmesi, el değiş
tirmesi gibi işlemlerden elde edilen ge
lirlerin (mahiOiat muaccelesi) yarısından 

mütevelli ve katiplerle birlikte bir pay 
alırlardı. 

Cabller vakıf gelirlerinin toplanması 

sırasında birçok problemle karşı karşı-
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ya kalıyorlardı. Bilhassa zamanında tah
sil edilemeyen gelirlerin daha sonra top
lanması kolay olmuyordu. Bilhassa Sela
tin ve Haremeyn evkafı gibi büyük va
kıflarda bu gibi paraların tahsili, müte
velliye teslimi, özellikle görev devri sıra
sında birçok sıkıntıya yol açıyordu. istan
bul Haremeyn Evkafı Müfettişliği Mah
kemesi sicillerinde bu meselelere dair 
pek çok örnek bulunmaktadır: 1619'da 
Haremeyn evkafı mütevellisi dergah-ı 

ali kapıcılarından Hasan Bey ile aynı ev
}<afın cabisi dergah-ı ali kapıcılarından -
Eyüp Bey arasındaki bir davada, cabi 
Eyüp'ün önceki mütevelli Hamza Bey za
manında topladığı 838.693 akçeyi vak-

. fa teslim ettikten sonra eski mütevelli 
döneminden kiracıların zimmetinde ka
lan 241 .320 akçeyi toplayıp yeni müte
velli Hasan· a verdiği, fakat eski müte
velli ile yeni mütevelli zamanlarına ait 
kiracılar üzerinde 237.383 akçe görün
düğü, bunun üzerine cabi Eyüp ile mü
tevelli Hasan'ın birlikte kiracıları tek tek 
dolaşıp hepsine borçlarını kabul ettirdik
leri, sonra da cabi Eyüp'ün vakıfla ilgi
sinin kalmadığı. mahkemede düzenle
nen ibra hüccetiyle şahitler huzurunda 
tescil edilmişti. 

öte yandan para işleriyle uğraşmala
rı. vakıfların idaresinde sık sık görülen 
suistimalierde cabileri ön plana çıkar

mıştır. Vakıfların çoğaldığı XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda id1reteyn* uygulaması do
layısıyla muameleler çok karmaşık şe
killer almış, mütevelli ve cabilerin isim
leri birçok yolsuzluğa karışmıştır. Hatta 
bu yüzden sık sık aziedilmişler veya ad
li takibata uğramışlardır. Mütevelli ile 
cabinin kendi ara larında anlaşmaları ha
linde kolaylıkla yapı labilen bu tür suisti
mal ve yolsuzlukların ortaya çıkması ha
linde davalara doğrudan doğruya ma
halli kadılar tarafından bakılırdı. Şer'iy
ye sicillerinde vakıf suistimalieriyle ilgili 
pek çok dava kaydına rastlanır. Ayrıca 
çeşitli sıkıntı ve huzursuzluk dönemlerin
de geniş kitlelere gönderilen adaletna
melerde de zaman zaman cabilerin uy
gunsuz davranışiarına temas edilmiştir. 
Özellikle vakıf reayasının bir tirnar ara
zisi içerisinde bulunması. cabilerle sipa
hiler arasında gelirlerin tahsili bakımın
dan birçok probleme yol açmıştır (Ulu
çay, XVIII. ve XIX Asırlarda Saruhan, s. 
191-1 95). 

Cabilerle ilgili çeşitli konular ve özel
likle vakfiye şartları ile uygulamadaki 
farktan doğan ihtilaflar da pek çok fet
vaya konu olmuştur. Fetvalarda vakfiye 
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şartlarına riayet esas alınmıştır. Sun'ul
lah Efendi bir fetvasında, vakfiyede ki 
tabet ve cibayet ayrı ayrı kişilere şart 

edildiği halde bunu bir şahsın uhdesin
de toplamanın mümkün olup olmaya
cağı sorusuna olumsuz cevap vermiştir. 

Ancak vakfiyede "na-meşrü" şartların 

bulunması ve böylece vakfın zarar gör
mesi söz konusu ise o zaman alınan fet
va ile değişiklik yapılabilirdi. Nitekim 
Ebüssuüd Efendi bir vakfiyede yer alan 
böyle bir şartın dikkate alınmayacağına 
dair fetva vermişti. 

1826'da Evkiif-ı Hümayun Nezareti'
nin kurulmasıyla cabilikler kısıtlanmış, 

Tanzimat'tan sonra da cabilik kaldırıla
rak bu işler için tahsildarlar görevlendi
rilmiştir. 
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Ebu Abdiilah Cabir b. Abdiilah 
b. Amr b. Haramei -Ensarf 

(ö 78/697) 

En çok hadis rivayet eden 
sahi:'lbilerden biri. 

_j 

Hicretten on altı yıl önce (607'del Me
dine'de dünyaya geldi. Hazrecoğulları·

nın Beni Selerne kabilesinden olup Ebü 
Abdurrahman ve Ebü Muhammed kün
yeleriyle de anılır. Babası Uhud Gazve
si'nde ilk şehid düşen sahabi Abdullah b. 
Amr b. Haram. annesi Resülullah'a biat 
eden kadın sahabilerden Enfse (Üneyse) 
bint Aneme'dir. Nübüvvetin on üçüncü 
yılında (622) yapılan ikinci Akabe Biatı'
na babas ı ile birlikte katılan Cabir yet
miş kişilik heyetin en küçük üyesi idi. 
Söylediğine göre o zaman henüz taş bile 
atamayacak kadar küçük bir çocuktu. 
Onun Bedir Gazvesi'nde bulunduğu ve 
suların azlığı sebebiyle kuyuya girerek 
kovaları doldurduğu kendisinden rivayet 
edilmekte ise de (Ebü Davüd. "Cihil.d", 

141). sahih rivayetlerden anlaşıldığına gö
re (Müslim, "Cihad", 1451 bu gazvede bu
lunmamıştır. Çünkü yedi (veya dokuz) kız 
kardeşine bakacak kendisinden başka 
kimseleri bulunmadığı için savaşlarda 

babası onu kardeşlerini kollamakla gö
revlendirmiş, Uhud Gazvesi'nde babası 
şehid düşüneeye kadar hiçbir gazveye 
katılmamıştı. Bundan sonra hiçbir gaz
veyi kaçırmayan Cabir'in iştirak ettiği ilk 
gazve, Uhud Gazvesi'nin hemen ardın
dan düşmanları kovalamak üzere yapı
lan Hamraülesed Gazvesi id i. Bu gazve
ye sadece bir gün önce Uhud'da çarpış
mış olanlara katılma izni verildiğini öğ
renince Hz. Peygamber'in huzuruna çı

karak kızkardeşlerine bakma mecburi
yeti dolayısıyla savaşa iştirak edemedi
ğini söyledi ve ondan özel izin aldı. Da
ha sonra ise Resül-i Ekrem'le birlikte 
on dokuz gazveye katı lmıştır. Hudeybi
ye'de Bey'atürrıdvan'da bulunmuş ve 
Hz. Peygamber'in orada bulunan 1400 
kişiye hitaben. "Bugün sizler yeryüzünün 
en hayırlı insanlarısınız" (Buhar!, "Me
gazi", 351 dediğini rivayet etmiştir. Haya
tının son yıllarında bu olaydan söz eder
ken. eğer gözlerini kaybetmemiş olsay
dı altında biat ettikleri ağacı gösterebi 
leceğini söylemiştir. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ca
bir'in muhtelif savaşlara katıldığı ve özel-


