
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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Suriye'de 
Lazkiye'nin güneydoğusunda 

küçük bir liman şehri. 

_j 

_j 

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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fından fethedildi ( 171 638) O sırada Bi
zans İmparatorluğu 'nun hakimiyetinde 
bulunan Suriye'nin sahil şehirlerinden 

Lazkiye'nin fethi üzerine Rumlar Cebe
le'yi tahliye ettikleri için İslam ordusu 
hiçbir mukavemetle karşılaşmadan şeh
re girerek surları ve kaleyi tahrip etti. 
Daha sonra Muaviye b. Ebu Süfyan sur
ların dışında yeni bir kale inşa ettirerek 
buraya müslümanları yerleştirdi. 

Uzun yıllar İslam hakimiyetinde kalan 
şehir 245'te (859-60) vuku bulan dep
remde büyük zarar gördü. Hamdani Emi
ri Seyfüddevle'nin ölümü üzerine 968'de 
Bizans imparatoru Nikephoros Phokas, 
975'te de lahannes Çimiskes tarafından 
işgal edildi. Kadı İbn Suleyha (Ebü Muham
med Ubeydullah b. Mansür) 1080'de Rum
lar'ı kovarak şehre hakim oldu ve Trab
lusşam'da hüküm süren Ammaroğulla

rı ' nı metbQ tanıyarak hakimiyetini sür
dürdü. Antakya'yı işgal eden Haçlı reis
Ierinden Godefroi de Bouillon ile Robert 
de Flandre 1099 yılı Şubat ayı sonunda 
Cebele'yi ele geçirdiler ve buradan Ar
ka'ya hareket ettiler. 

Kadı İbn Suleyha daha sonra Amma
roğulları'yla ilişkilerini kesti ve Fatımiler 
yerine Abbasiler adına hutbe akutmaya 
başladı. Bunun üzerine Fahrülmülk İbn 
Arnmar Dımaşk Selçuklu Meliki Dukak'a 
haber gönderip onu Cebele'yi zaptetme
si için tahrik etti. Dukak Atabegi Tuğ
tegin ile birlikte şehri kuşattıysa da so
nuç alamadı (1100) . Ardından Haçlılar 

şehre göz diktiler. Tanered Lazkiye çev
resini işgal ederek daha güneyde bulu
nan Cebele'yi ele geçirmeye teşebbüs et
ti. 1100'de Bahemund da Cebele'ye başa 

rısız bir sefer düzenledi. Tanered 1101 ·
de şehri tekrar kuşatınca İbn Suleyha 
Haçlılar'la başa çıkamayacağını düşüne

rek Atabeg Tuğtegin'e haber gönderip 
Cebele'yi Dukak'a teslim etmeye karar 
verdiğini bildirdi, ailesi ve ağırlıklarıyla 

Bağdat'a u laşıncaya kadar bir muhafız 
birliğinin kendisine refakat etmesini is
tedi. Tuğtegin bu teklifi kabul ederek 
oğlu Böri'yi gönderip şehri teslim aldı. 

Bu gelişmelerden haberdar olan Trab
lusşam Hakimi Kadı İbn Arnmar Dukak'a, 
İbn Suleyha'yı kendisine teslim etmesi 
halinde 300.000 dinar vereceğini bildir
di. Ancak Dukak böyle bir davranışı tas
vip etmedi (110 ı ) 

Cebele'yi teslim alan Böri ve adamları 
halka çok kötü davranmaya başladılar. 

Halkın şikayeti üzerine İbn Arnmar as
ker göndererek Cebele'yi zaptetti ve Bö-
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ri'yi esir aldı. önce Trablusşam'a götü
rülen Böri burada İbn Arnmar'dan yakın 
ilgi gördü ve daha sonra babasının ya
nına gönderildi. İbn Arnmar bu hareke
tinden dolayı Tuğtegin'den özür diledi 
ve şehrin Haçlı istilasına maruz kalma
sından endişe ettiği için böyle davran
mak zorunda kaldığını bildirdi. Böylece 
Cebele tekrar Ammaroğulları'nın haki
miyetine girdi. Haçlılar'a karşı yardım 

sağlamak niyetiyle Selçuklu Sultanı Mu
hammed Tapar ve Abbasi Halifesi Müs
tazhir - Billah ile görÜşmek için Bağdat'a 
giden İbn Arnmar dönüşünde Trablus
şam'ın Haçlılar tarafından işgal edildi
ğini duyunca Cebele'ye gitti. Tanered 
11 09 Mayısında şehri kuşatınca İbn Am
mar onun vassali sıfatıyla burada kal
ması şartıyla teslim oldu. Ancak Tanered 
sözünde durmadı ve onu şehri terket
mek zorunda bıraktı (23 Temmuz 1109). 

Yaklaşık seksen yıl Haçlı işgali altında 
kalan Cebele, Kadı Mansur b. Nebil'in 
davet ve teşvikiyle Selahaddin- i Eyyübi 
tarafından fethedildi ( 18 Cemaziyelewel 
584/ 15 Temmuz 1188). Selahaddin Ce
bele'de işleri yoluna koyduktan sonra 
şehri Şeyzer Hakimi Sabıkuddin Osman 
b. Daye'ye tevdi ederek oradan ayrıldı. 

Eyyübi Hükümdan el-Melikü'I -Kamil 
1221 'de Dimyat'ı tahliye etmeleri şartıy
la Cebele ile birçok sahil şehrini Haçlı

lar'a bırakacağını bildirdiyse de Haçlılar 
bunu kabul etmediler. 1192-1285 yılla
rı arasında Templier ve Hospitalier şö
valyeleri şehri ele geçirmek için sürekli 
mücadele verdiler. 628'de (1230-31) Ce
bele'ye girip birçok esir ve ganimet al
dılar, fakat daha sonra üzerlerine gön
derilen kuwetler karşısında esir ve ga
nimetleri iade etmek zorunda kaldılar. 

Memlük Sultanı Kalavun 1285 'te şehri 
zaptederek idari açıdan Hama'ya bağla
dı. Yavuz Sultan Selim 1516'da Cebele'yi 
de Osmanlı topraklarına kattı. XIX. yüz
yılda Cebele Beyrut vilayetinde Lazkiye 
sancağına bağlı ve 5000 nüfuslu bir ka
za merkezi olup 216 köyü vardı. Bugün 
Cebele bölgesinin merkezi olan Cebele'
de şehir nüfusuna kayıtlı 32.000 kişi var
dır. Ancak dışarıdan gelenlerle bu rakam 
45.000-50.000'i bulmaktadır. Küçük bir 
limanı olan şehrin ekonomik hayatı ta
rım ve ticarete dayanmaktadır. Cebe
le'de dört lise, dört ortaokul ve on iki 
ilkokul vardır. 1968' de kurulan Kültür 
Merkezi'nin 8000 ciltlik bir kütüphane
si mevcut olup merkez tarafından et- Tü
rasü'l-İslami adlı aylık bir dergi yayım-

!anmaktadır. Şehirdeki on iki cami ve 
mescidin en önemlileri Memlük Sultanı 
Kalavun (1280-1290) adına yaptırılmış olan 
ei-Camiu'I-Mansüri ile meşhur süfi İbra
him b. Edhem'in (ö. 161 / 777 -78) adını 

taşıyan Camiu's-Sultan İbrahim'dir. İb
rahim b. Edhem'in mezarının burada ol
duğu rivayet edilmektedir. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

CEBELE b. EYHEM 

( ~'St\ d.~) 

Ebü'I·Münzir Cebele b. ei-Eyhem 
ei- Gassanl 

(ö. 21/642'den sonra) 

Suriye'de 
hüküm süren Gassaniler'in 

son emiri. 
_j 

Ata binince ayakları yere değecek ka
dar uzun boylu olduğu söylenen Cebele 
b. Eyhem'in hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Bizans kaynaklarında, belki de 
Herakleios'un Suriye ve Filistin'deki Sa
sani işgaline son vermesinden sonra, çok 
güçsüz ve önemsiz bir duruma gelmiş 
olmalarından dolayı, son Gassani emir
lerine ve bu arada Cebele'ye hiç yer ve
rilmemiştir. Gassaniler'in Cefneoğulları 
koluna mensup olan Cebele aslen Ye
men'in Ezd kabilesine mensuptu. Bu ba
kımdan Medine'de yaşayan Evs ve Haz
rec kabileleriyle akraba idi. Hz. Peygam-


