
CE B BAR 

Kur ' an-ı Kerim'de cebbar, ikisi çoğul 
(cebbarfn) şeklinde olmak üzere on ayet
te geçmektedir. Bir grup esrna-i hüsna
yı ihtiva eden bir ayette (el-Haşr 591 23) 
cebbar ismi aziz ve mütekebbir isimle
ri arasında yer almış, doksan dokuz is
mi ihtiva eden hadiste de aynı tertip 
içinde zikredilmiştir (Tirmizi, "Da' avat", 
82; ibn Mace. "Du'&'", 10) Hasan Basri 
Çantay Kur'an tercümesinde, "el-azizü'l
cebbarü'l-mütekebbir" diye sıralanan bu 
ilahi isimleri "galib-i mutlak, halkın ha
lini kemal-i salaha götüren. büyüklükte 
eşi olmayan " şeklinde tercüme etmek 
suretiyle cebbara "ıslah " manası ver
meyi uygun bulmuştur. Cebbar kelime
si diğer dokuz ayette yergi ifade eden 
beşeri manalar taşır. Bunların bir kıs-
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de bulundu. Hz. Ömer'in yahudileri Hay
ber'den çıkardıktan sonra paylaştırdığı 
Vadilkura arazisinden Cebbar'a da bir 
hisse düştü . 

Hz. Osman'ın halifeliği döneminde Me
dine ·de vefat eden Ce b bar' ın Hz. Pey
gamber'den rivayet ettiği bir hadis Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'indedir (lll, 
421) 
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mında Hz. Muhammed ile Hz. Tsa'nın, ı 
beşeri anlamda kötü olan bu sıfattan 

münezzeh oldukları ifade edilir. Cebbar 
hadislerde de sözlük ve terim manala-
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rıyla geçmekte. esrna-i hüsnadan biri 
olarak Allah'a nisbet edilmektedir (bk. 
Wensinck, Mu'cem, "cbr" md.). 

Cebbarın asıl manası, Ragıb el-İsfa
hani'nin de belirttiği üzere, bozulan, ni
zamından çıkan her şeyi yerine göre zor 

. kullanarak ıslah etmektir. Gerçekten Al
lah, "yaratılmışların halini iyileştiren. 

hakkı galip getiren. her güçlüğü kolay
laştıran. her kırığı onarandır" (Razi. s. 
198) Abdullah b. Abbas ' ın rivayetine gö
re Hz. Peygamber namazın iki secdesi 
arasında okuduğu duada cebr kökünden 
türeyen emir sigasını kullanarak, "Alla
hım!... Dağınıklığımı toparla, bana dirlik 
düzenlik ihsan et!..." şeklinde niyazda 
bulunurdu (Tirmizi, "Şalat", 95 ; İ b n Mace, 
"İJ..ı:.amet", 23) Hz. Ali'ye nisbet edilen bir 
duada da, "Ey her kınlanı onaran (cabir) 
ve her güçlüğü kolaylaştıran !... " yaka
rışı yer almaktadır. Cebbar bu muhteva 
ile birlikte cebir anlamı taşıyan bir un
suru da ihtiva etmektedir. Ancak bura
daki cebir haksızlık ve zulüm gibi beşe
ri özellikler taşımaz. Aksine haksızlıkla
rı , zulmü ve zorbalığı ortadan kaldırma
yı hedef alan bir niteliğe sahiptir. 

Cebbar ismi bu manalarıyla Allah ' ın 

kainat ve insanla ilgili isimlerinden ve 
fiili sıfatlarından biri olarak kabul edilir. 
Cebbarın kapsadığı azarnet ve aşkınlık 
(m üteaı oluş) anlamı göz önünde bulun
durulduğu takdirde ise Allah'ı niteleyen 
zati isim ve tenzihi sıfatlar grubuna gi
rer. Çünkü zat-ı ilahiyyeyi duyularla id
rak etmek, mahiyetini akıl yoluyla kav
ramak veya O'nu hayalde canlandırmak 
mümkün değildir. 
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Ebu Abdiilah Ce b bar b. Sahr 
b. Ümeyye el-Ensarl 

(ö. 30/ 650-51) 

Hz. Peygamber ve 
Hz. Ömer zamanlarında 

vergi tahmin memurluğu yapan 
sahabi. 

_j 

Medineli olup Hazrec kabilesinin Beni 
Selime kolundandır. Hz. Peygamber'e 
biat eden hanımlardan biri olan annesi 
Suad bint Selerne de aynı kabiledendir. 

Hicretten yaklaşık otuz iki yıl önce doğ
du. Ne zaman müslüman olduğu bilin
memektedir. Birinci ve ikinci Akabe biat-
larında bulundu. Hicretten sonra Hz. Pey
gamber onunla Mikdad b. Amr arasın
da kardeşlik bağı (muahat) kurdu. Bedir 
ve Uhud savaşiarına katıldı. Diğer bütün 
gazvelerde de Hz. Peygamber'in yanın
da yer aldı. Hayber'in fethedilmesi üze
rine (7 1 628) Hz. Peygamber tarafından 
Zeyd b. Sabit'le birlikte ganimet malla
rının tesbitiyle görevlendirildi. Hayber'
de kalan yahudilerin ödeyeceği vergileri 
tahmin etmekle görevli olan (baris) Ab
dullah b. Revaha Müte Savaşı 'nda şehid 

düşünce Hz. Peygamber tarafından bu 
göreve tayin edildi. Cebbar hasat zama
nı Hayber'e gider, üzüm ve hurma gibi 
mahsulü ağaç üzerinde tahmin eder. ha
sattan sonra yarıya bölerek yahudilere 
hakkını verir. kalan kısmı beytülmal adı
na teslim alırdı. Birkaç yıl bu görevi yap
tı. Bir ara Hz. Peygamber onu su kuyu
larının düzeltilmesi işiyle görevlendirdi. 
Hz. Ömer zamanında da Medine'de ver
gi tahmin memurluğunu yürüttü. Bunun 
yanı sıra pazar kolculuğu (h isbe) görevin-
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Osmanlı Devleti'nin 
merkez kuwetlerini oluşturan 
kapıkulu ocaklarından biri. 

_j 

"Silah, zırh" anlamına gelen Moğolca 
cebe kelimesinden Türkçe + ci ekiyle tü
retilen cebeci Yeniçeri Ocağı neferlerine 
ok, yay, kılıç, zırh. tüfek, barut. kurşun. 
kazma, kürek gibi silah ve savaş malze
mesi temini, bunların yapımı. tamiri ve 
korunması ile uğraşan ocağın adıdır. Ku
ruluş tarihi kesin olarak tesbit edileme
mekle beraber XV. yüzyıl ortalarından 
itibaren varlığı bilinmektedir. 

Cebeci Ocağı 'na nefer sağlanması Ye
niçeri Ocağı'nınki gibi acemi oğlanların
dan olurdu. Ocağa yeni alınan nefere ön
celeri şakird, daha sonra ise usta denir
di. Ocak nizarnının bozulması ile birlikte 
Acemi Ocağı dışından da nefer alınmış , 

evlenen cebecilerin çocuklarının kaydı ya
pılır olmuştu. Savaş zamanı yazılan gö
nüllü cebecilere "cebeci serdengeçtisi" 
denirdi. 

Cebeci 
Çavuşu 

(Deniz 

Müzesi 

Beşiktaş 1 
istanbul 



Cebeci Ocağı da Yeniçeri Ocağı gibi or
ta ve bölüklere ayrılırdı. Bunların bir kıs

mı nakkaşan . tlrgeran. ttiği ve saykaH 
gibi özel isimli bölüklerdi. Bölük sayısı 
altmış altıya, cemaat ortası adedi ise alt
mış ikiye varırdı. 

Ocağın en büyük zabiti cebecibaşı idi. 
Bunun teşrifattaki yeri kapıcılar kethü
dasından sonra. topçubaşından önce ge
lirdi. Bu makama ocak içinden tayin ya
pıldığında genellikle başkethüda cebe
cibaşı olursa da bazan cebehane başça 

vuşunun da getirildiği olurdu. Ocağın ce
becibaşından sonra gelen yüksek rütbeli 
zabitleri dört kethüda ile cebeciler baş
çavuşu idi. Bunların ardından orta ve bö
lük kumandanları. daha aşağıda odaba
şılar. onların da altında her birine usta 
denilen öteki küçük rütbeli zabitler ge
lirdi. Cebeci Ocağı'nda ayrıca kalem iş

lerini yürüten cebeciler katibi. başhalife 
ve kesedar gibi görevliler de vardı. Bun
lar cebehane masraflarını , cebecilerin 
ulüfe defter lerini tutarlardı. Her cebeci
başı değişikliğinde cebehanedeki mü
himmatın hesabı çıkarılarak noksan ve 
fazlalık tesbit edilir. eksik mühimmatın 
yarısını cebecibaşı, öbür yarısını ise ce
behane başhalifesi öderdi. Cebecibaşı

nın görevlerinden biri de Ahırkapı. Aya
sofya ve Hocapaşa taraflarının asayişini 
sağlamaktı. 

Ordunun başında padişah veya ser
dar-ı ekrem sıfatıyla sadrazam sefere 
çıkarsa cebecilerin tamamı, eğer bir baş
kası serasker sıfatıyla orduya kumanda 
ederse gereği kadar cebeci katılır ve ce
behane götürülürdü. Cebecilerin mevcu
du Yeniçeri Ocağı'nınki ile paralel olarak 
azalıp çoğalmıştır. Kanünf devrindeki sa
yıları 700 iken XVI. yüzyılın sonlarında 

4000'e yaklaşmış, IV. Murad zamanında 
7000-BOOO 'e varmış, fakat daha sonra 
2500 civarına d üşmüştür . 

Cebeciler kış aylarında haftada bir. 
yaz aylarında ise haftada iki gün tüfek 
talimi yaparlardı. Maaşlarını öteki ka
pıkulu ocakları gibi ulüfe veya mevacib 
adıyla üç ayda bir alan cebeci neferleri
ne ayrıca yılda bir defa 30'ar akçe yay 
parası (adet- i kemanbaha) verilirdi. Cebe
ci maaşları için gerek merkezdeki gerek
se taşradaki kale cebehanelerinde mun
tazam mevacib defterleri tutulurdu. 

Yeniçerilerin mevcut olduğu bazı ser
had kalelerinde bulunan cebecilerin ba
şındaki amiriere de cebecibaşı adı veril
diği olurdu. Ancak merkezdeki asıl ce
becibaşı ile karıştırılmamaları için bun
lara genellikle cebecibaşı vekili denirdi. 

Cebecilerin kışiaları Ayasofya Camii 
karşısında idi. Bunların yanında malze
me deposu ile her cins malzemenin ya
pıldığı ve tamir edildiği atölyeler bulu
nurdu. imal edilecek malzemenin temi
ni için gerekli para mühimmat akçesi 
adıyla devlet hazinesinden tahsis edi lir
di. Gerekirse ocak dışındaki esnafa da 
ücreti ödenerek mühimmat imalatı için 
sipariş verilebilirdi. Ocak için gerekli ça
dırların kumaşı Mehterhane ·den satın 

alınır ve çadırlar çadırcılar esnafına yap
tırılırdı. Taşradaki kale cebehanelerine 
mühimmat gönderilmesi işi, cralardaki 
cebecibaşı vekilierinin arz ı üzerine mer
kezden görevlendirilen mübaşirler tara
fından yerine getirilirdi. 

Cebeci Ocağı Yeniçeri Ocağı'nın ilgası 
ile birlikte 1826 yılında ortadan kaldırıl
mış. fakat kısa süre sonra yapılan bir 
düzenleme ile Cebehane-i Amire adıyla 
yeniden kurulmuştur. Hazırlanan kanun
nameye göre cebecibaşı tabirinin yerini 
"cebehanecibaşı " almış ve ocağın mev
cudu 1054 kişi olarak belirlenmiştir. Ye
ni ocağa alınacak neferler için on beş
otuz yaş sınırı da getirilmiştir. Cebeha
neci başı ' dan sonra cebehane nazırı ge-
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!irdi. Nazır cebehanenin teknik işlerin
den sorumlu idi. Yeni sisteme göre ce
behane neferleri iki ana kola ayrılm ı ş, 

bunların her biri sağ ve sol kol bölükba
şısı adı altında iki zabitin emrine veril
miştir. Bunların üstünde iki beşyüzbaşı 
ile bir başbölükbaşı vardı. Bölükbaşıla
rın altındaki 1 05'er kişilik beşer safın 

başında birer yüzbaşı bulunurdu. Ku
manda zincirinin en altında bulunan 
onbaşıların emrinde ise onar nefer var
dı. Her safa birer imam. sancaktar ve 
çavuş ile hepsine birden iki yoklama ka
tibi. tabip ve cerrah tayin edilmişti. Ye
ni düzenlemeye göre cebeci neferleri 
her gün kışiaiarında "kuru talim"Ie meş
gul olacaklar. pazartesi ve perşembe 

günleri ise Sultanahmet Meydanı'nda 

ateşli silahlarla talim yapacaklardı. 

Cebehanede görevli bir nefer on iki yıl 
hizmetten sonra dilerse emekliye ayrıla
bilecekti. Yaşlılık veya hastalıktan dola
yı emekli olursa maaşının yarısı ile, sa
vaşta yara lanmışsa üçte ikisi veya du
ruma göre daha fazlasıyla emekli olabi
lecekti. 
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CEBEHANE-i AMiRE 

(bk. CEBECİ ). 
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Suriye'de 
Lazkiye'nin güneydoğusunda 

küçük bir liman şehri. 
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Nusayriye dağı eteklerinde kurulmuş 
olan Cebele, eski tarihlerden beri önem
li bir ticaret merkezi ve Ortaçağ'ın müs
tahkem şehirlerinden biriydi. Hz. Ömer 
zamanında Ebü Ubeyde b. Cerrah ' ın ku
mandanlarından Ubade b. Sarnit tara-
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