
CE B ELE 

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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Belazüri, Fütah (Fayda), s. 190·191; Ya'kü
bi. Kitabü 'l·Büldan, s. 325 ; İbn Hurdazbih. el· 
Mesalik ve 'l·memalik, s. 76, 98 ; Taberi. Tarf!J 
(Ebü'l-Faz[), IX, 243; İbn Havkal, Şüretü'l·ari, s. 
165, 178; Az imi Tarihi (Selçuklular Dönemiyle 
İlgili Bölümler: h. 430·538) (tre. ve nşr. Ali Se
vim), Ankara 1988, s. 26, 27, 30 ; İbnü'l-Kala
nisi, Tari!Ju Dımaşl!: (Zekkar). s. 226, 527; Yaküt. 
Mu'cemü'l·büldan, ll, 105·106; İbnü'l-Esir, el· 
Kamil, ll , 492; VII, 87; X, 308, 311·312, 411 , 
454; XII , 7, 9, 12, 49, 50, 110, 329, 504; Ebü'l
Ferec, Tarih, ll , 448, 509; Kamüsü 'l·a'lam, lll, 
1770; Ali Cevad. Memalik·i Osmaniyye'nin Ta· 
ri h ve Coğrafya Lugatı, İstanbul 1313 ·17, 1, 281 ; 
Philip K. Hitti. Tari!Ju sariye ve Lübnan ve Fi· 
lis?in, Kahire 1958·59, ll, 195, 203, 228 ; el-Ka· 
müsü'l-İslamf, ı, 581; Kemal M. Salibi, Syria 
Under Islam, New York 1977, s. 70; Ali Sevim, 
Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Ankara 
1983, s. 252·254, 258; Ramazan Şeşen. Sala· 
haddin Devrinde Eyyübfler Devleti, İstanbul 
1983, s. 1 05·132 ; Coşkun Alptekin. Dimaşk 
Atabegliği, İstanbul 1985, s. 16, 17, 26, 29, 
38, 87; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, l, 24, 
208, 231·232, 250; ll, 9, 27, 44, 47, 53, 54, 95, 
151, 256, 260, 394; lll, 70, 75, 86, 89, 151, 181 ; 
Fr. Buhl, "Cebele", İA, lll, 36·37; N. Elisseeff, 
"]2@bala", E/2 (İng.), ll, 353. 

L 

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-



ber'in meşhur şairlerinden Hassan b. Sil
bit'in Cahiliye çağında sık sık Suriye'ye 
gidip Cebele'yi ziyaret ettiği, onu ve Cef
neoğulları'nı metheden şiirler söylediği 
ve onlardan çeşitli hediyeler aldığı riva
yet edilmektedir. Cebele'nin İslamiyet'i 
kabul ettiği, sonra da hıristiyan olup Bi
zans'a sığındığı, İstanbul'da Herakleios 
tarafından büyük bir merasimle karşı
landığı ve orada çok şatafatlı bir hayat 
yaşadığı hemen bütün kaynaklarda zik
redilmektedir. Ancak efsane ile karışık 
olarak ve çok mübalağalı bir şekilde an
latılan bu rivayetlerin bir kısmında Hz. 
Peygamber'in, elçisi Şüca' b. Vehb ei
Esedf ile kendisine gönderdiği davet 
mektubunu alınca müslüman olduğu zik
redilirken diğer bazı rivayetlerde onun 
Hz. Ömer'in hilafetinde Yermük Savaşı'n
dan sonra (15/636) müslüman olduğu 
nakledilm ektedir. 

Cebele'nin İslamiyet'i kabul ettiğine 
dair rivayetlerin tutarsız olduğu ve ger
çekle hiçbir ilgisi bulunmadığı anlaşıl

maktadır. Doğru olan rivayetlere göre ise 
Yermük Savaşı'dan önce Bizans impa
ratoru Herakleios Lahm. Cüzam ve diğer 
hıristiyan Arap kabilelerinden oluşan 

12.000 kişilik bir kuweti ordusunun ön
cü birliği olarak Cebele'nin kumandası
na verdi. Ancak savaşta Bizans ordusu 
mağlüp oldu ve Cebele kabilesiyle birlik
te kendi topraklarına çekildi. Sonradan 
kendisine müslüman olup zekat verme
si veya kendi dininde kalıp cizye ödeme
si yahut yurdundan ayrılıp istediği yere 
gitmesi teklif edildi. Buna cevap olarak 
zekat verebileceğini, ancak dininden dön
meyeceğini bildiren Cebele'ye dininde 
kaldığı takdirde cizye ödemesi gerekti
gi hatırlatıldı. O da cizye ödemeyi küçük
lük kabul ederek yanındaki 30.000 ki
şiyle Bizans'a gitti. Belazürf, Hz. Ömer'in 
bu haberi alınca pişman olduğunu kay
detmekte ve tanınmış sahabilerden Uba
de b. Sarnit'in halifeye, "Eğer onun ze
kat vermesini kabul etseydin kendisini 
İslamiyet'e ısındırmış olurdun!" dediğini 
bildirmektedir. Hz. Ömer 21 (642) yılın
da Umeyr b. Sa'd ei-Ensarf'yi büyük bir 
ordunun başında Bizans topraklarına 

gönderirken kendisinden, aralarındaki 

akrabalık dolayısıyla Cebele'nin dostlu
ğunu ve gönlünü kazanmasını, zekat ver
me teklifinin geçerli olduğunu söyleye
rek onu İslam topraklarına döndürme
sini istedi. Ancak bu daveti kabul etme
yen Cebele Bizans topraklarında hıristi
yan olarak öldü. 
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CEBELE b. HARiSE 

ı 

( ;G)> .:r. ~ ) 

Cebele b. Harise b. Şerahil ei-Kelb! 

Zeyd b. Harise'nin 

L 
büyük kardeşi, sahabi. 

_j 

Bi'setten önce doğduğu sanılmakta
dır. Babası Harise de sahabfdir. Cebele 
henüz çocuk yaşlarında iken annesi ölün
ce küçük kardeşi Zeyd 'le birlikte öksüz 
kaldı. İki kardeş bir süre annelerinin ba
bası olan dedelerinin himayesine girdi
ler. Daha sonra amcaları gelerek yeğen
Ierini büyütmeye kendilerinin daha la
yık olduklarını söylediler ve Cebele ile 
Zeyd 'i istediler. Ancak dedelerinin arzu
su üzerine Zeyd'i ona bıraktılar, Cebele'
yi yanlarına aldılar. Kabilelerine yapılan 
bir baskın sonucu esir alınan Zeyd Mek
ke'de Hz. Hatice tarafından satın alındı 
ve sonra Resülullah'a hediye edildi. Hz. 
Peygamber Mekke'de iken Cebele bir ara 
babasıyla Mekke'ye gitti. Babası Zeyd'in 
yanında kaldı, Cebele geri döndü. Daha 
sonra tekrar Resül-i Ekrem'in huzuruna 
çıkarak müslüman oldu. Muhtemelen ba
basının ölümü üzerine Hz. Peygamber'in 
yanına tekrar geldi ve kardeşi Zeyd'i is
tedi. Resül-i Ekrem azat etmiş olduğu 
Zeyd'i ağabeyi ile gidip gitmemekte ser
best bıraktı. Ancak Zeyd hiç kimseyi Hz. 
Peygamber'e tercih edemeyeceğini söy
leyince Cebele geri dönmek zorunda kal
dı. Esasen daha önce de Zeyd 'i alıp gö
türmek üzere babası ile amcası Mekke'
ye gelmiş, Zeyd ise Hz. Peygamber'in ya
nında kalmayı tercih etmişti. Cebele'ye, 
"Sen mi büyüksün yoksa Zeyd mi ?" di
ye sorulduğu, onun da, "Ben önce doğ-

CEBELiBEREKET 

dum, ama o benden büyüktür" dediği ri
vayet edilir. Cebele'nin ne zaman ve ne
rede vefat ettiği belli değildir. 

Tabifn alimlerinden Ebü İshak es-Se
biT ile Ebü Amr eş-Şeybanf'nin kendi
sinden rivayette bulundukları kaynak
larda zikredilen Cebele'nin Hz. Peygam
ber'den rivayet ettiği bir hadise Nesaf'
nin es -Sünen'inde yer verdiği anlaşıl
maktadır (bk ibn Hacer. ı . 456-457). Bu 
rivayete göre Cebele Hz. Peygamber'
den kendisine faydalı bir şey öğretme
sini istemiş, Hz. Peygamber de yatağı
na girdiği zaman uyumadan önce Kafi
rün süresini okumasını tavsiye etmiştir. 
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CEBELİ 

ı 

L 
(bl<. CEBELÜ). 
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CEBELİBEREKET 

ı 

( CS_r. ~) 

Eski adı Gavurdağı olan 
bugünkü Amanos dağlarının 

Düldül dağından Belen Boğazı'na kadarki 
bölümüne ve merkezi Yarpuz olan 

L 
sancağa verilen ad. 

_j 

Cebelibereket (bereket dağı) adı, Fırka-i 
lslahiyye'nin bu yörede ıslahatta bulun
masından sonra, tahminen 1890 yılın

dan biraz önce arazinin verimliliğini ifa
de etmek için kullanılmıştır. Cevdet Pa
şa 1891 'de kaleme aldığı Ma 'nlzat adlı 
eserinde Gavurdağı'na yakın zamanlar
da hükümetçe Cebelibereket ismi veril
diğini belirtmektedir (s 124) Bölgede 
daha 1 568 yılından itibaren Hal ep eya
Jetine bağlı, merkezi Payas olan Üzeyr 
sancağı bulunuyordu. Sancağın bu sta
tüsü Fırka-i lslahiyye'nin 1865 yılında 
yöreden ayrılmasından sonra da devam 
etmiştir. Nitekim Ekim 1881'de yeniden 
kurulan Halep vilayetinin bir sancağı ola
rak görülmektedir. Bu sırada sancak Pa
yas, Osmaniye ve Belen kazalarından 

oluşmaktaydı. Sancak merkezi 1880'de 
Payas 'tan, Cebelibereket üzerinde ha
kim bir noktada bulunan Yarpuz'a 'nak
ledilmiştir. 

1890 yılında Adana vilayetine bağla
nan ve Cebelibereket adı verilen sanca-
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