
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 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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Eski adı Gavurdağı olan 
bugünkü Amanos dağlarının 

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

L 
sancağa verilen ad. 
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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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