
CEBELiBEREKET 

ğa Payas ve Osmaniye kazaları dışında 
İslahiye, Hassa ve Bulanık kazaları da ek
lenmiş, sancak bu şekilde kuzeyden Cey
han nehri ve Kazan sancağına. doğudan 
Halep vilayetine, güneyden İskenderun 
körfezi ve batıdan Adana sancağına ka
dar olan alana yayılmıştır. 3020 müslü
man. 357 hıristiyan nüfusa sahip sancak 
merkezi Yarpuz'da bir cami, bir rüşdiye, 
bir sıbyan mektebi, yirmi beş dükkan, 
üç fırın . iki han ve bir salhane bulunu
yordu. Beş nahiye ve altmış köyü olan 
İslahiye kazasında da 8355 müslüman. 
293 hıristiyan nüfus yaşamaktaydı. 

İslahiye. 1865'te Fırka- i lslahiyye'nin 
bölgeye gelmesi sırasında Gavurdağla
rı'nda Nigolu Kalesi civarında yöredeki 
aşiretlerden bir miktar hane yerleştiril
rnek suretiyle kurulmuş ve Fırka - i lsla
hiyye'den dolayı bu adı almıştır. Çeltik 
ziraatının yaygın olarak yapıldığı İslahi
ye'de bir cami, bir mektep, altmış ev, 
on beş dükkan ve üç değirmen vardı. 
Hassa kazasının merkezi olan Hassa ka
sabası da Fırka-i lslahiyye tarafından 
kurulmuş ve ilk hassa taburlarının bu
raya gelmesi dolayısıyla kasabaya Has
sa denilmiştir. Hassa. Ekbaz. Tiyek, Ha
cılar ve Çavuşlu nahiyeleri buraya bağ
lanmak suretiyle bir kaza haline getiril
mişti r. Otuz yedi köyün bulunduğu ka
zada 7080 müslüman. 595 hıristiyan ya
şamaktaydı. Burada yedi cami, beş kili 
se, bir kışla, bir kale, yirmi iki değirmen 
ve on çeşme mevcut olup bez. kilim. sec
cade vb. dokunmakta ve kereste üreti
mi yapılmaktaydı. 

Merkezi Bahçe kasabası olan Bulanık 
kazasında ise 87 47 müslüman ve 2317 
hırıstiyan nüfus bulunmaktaydı. Bahçe 
kasabasında bir cami, bir mektep, üç 
fırın. yirmi yedi dükkan. iki kilise ve ya
kınlarında da bir kaplıca vardı. Osmani
ye kazası ise Kıy ı köyleri, Cerid, Tecirli 
ve Çendoğlu nahiyelerinden meydana 
geliyordu. Kaza dahilinde 7764 müslü
man, 1 00 de hıristiyan yaşamaktaydı. 

Hacıosmanlı köyü üzerinde Fırka-i lsla
hiyye tarafından kurulmuş olan Osma
niye kasabasına da Tecirli , Cerid ve Ulaş
lı aşiretlerinden bir miktar hane yerleş
tirilmiştir. Kazada bir cami, beş han. üç 
fırın. otuz dükkan, iki mektep, yedi de
ğirmen ve iki dink bulunmaktaydı. Ulaş
lı aşiretinin ve özellikle bu aşirete men
sup Küçükalioğulları'nın elinde olan Pa
yas, hac yolunun geçtiği çok önemli bir 
mevkide yer almaktaydı. Aynı zamanda 
sancağın eski merkezi olan Payas'm Yu
murtalık adıyla bir nahiyesi olup kaza-
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da 13.207 müslüman ve 3623 hıristi

yan nüfus mevcuttu. Bütün sancakta 
toplam 48.173 müslüman ve 7285 hı

ristiyan yaşıyordu. 

1908'de merkezi Yarpuz'dan Osmani
ye'ye nakledilen Cebelibereket sancağ ı, 

23 Aralık 1918'de Fransızlar tarafından 
işgal edildi. Ancak Ankara İtilafnamesi 
ile 24 Ara l ık 1921 'de kurtuldu ve muta
sarrıflık haline getirildi. 1923'te vilayet 
yapıldı, 1933'te ise ikiye bölünerek bir 
kısmı Adana'ya, bir kısmı da Gaziantep"e 
bağlandı. Hatay'ın anavatana katılma 

sından ( 1939) sonra Hassa ve Dörtyol ka
zaları bu vilayete dahil edildi. 
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ı 
CEBELİNUR 
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(.J.fll~) 

Mekke'nin kuzeydoğusunda 
Hz. Peygamber' e ilk vahyin 

geldiği mağaranın bulunduğu 

Hira dağının diğer adı 

L 
(bk. HİRA). 

_j 

ı 
CEBELİRAHME 
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( 4>)1~) 

Arafat vadisinde bulunan, eteğinde 
Hz. Peygamber'in vakfe yaptığı 

L 
küçük dağ. 

_j 

Arafat vadisinin kuzeydoğusunda yer 
alan 70 m. yüksekliğinde bir tepedir. Üze
rinde bulunduğu vadiye nisbetle Cebe
liarafat olarak da bilinir. Halk tarafından 

Cebelirahme· den iki ayrı görünüş · Mekke 1 Suud i Arabistan 

bu adlarla anılan dağın esas ismi İla! 
veya Elal'dir. Birinci şekil dil alimlerinin 
çoğunluğu, ikinci şekil ise Cevherf tara
fından tercih edilmiştir. Hacılar burayı 

görünce vakfe yerine bir an ewel ulaş
mak üzere yürüyüşlerini h ızlandırdıkla

rı için bu manayı ifade eden elv kökün
den türemiş bir isimle adiandınimıştır 
(Tticü'l · 'aras, "ell" md.). İ la! adının İ sla
miyet'ten önce burada bulunan bir pu
tun veya makamın isminden gelebilece
ği de ileri sürülmüştür (E/2 [İrig.[ , 1, 604) 

Ayrıca Cebelirahme'nin asıl adının Keb
keb olduğu da rivayet edilmiştir. Ancak 
Muhibbüddin et-Taberf, Kebkeb adıy

la meşhur olan dağın Senaya ( ~UI ) ya
kınlarındaki Na'man'ın üst kısımları ol
duğunu, burada yaşayan insanlara da 
Kebakfbe denildiğini kaydetmektedir (el· 
Kıra, s. 386) 

Hz. Peygamber Veda haccında, Cebe
lirahme'nin eteğinde bulunan ve Neb'a 
ile Nübey'a tepeleri arasında kalan Na
bit tepesi üzerinde vakfe yapmıştır. Bu 
mevki EbQ Davüd hadisinde "Hablül
müşat" ( ;Wl ~ ) veya bir nokta far
kıyla Cebelülmüşat ( ;Wl ~ ) olarak 
geçmektedir (Ebu Davud, "Menasik", 56) 

İbn Kayyim'e göre bu adın, "insanların 
toplanma yeri" anlamını ifade eden Hab
lülmüşat şeklinde okunması daha uy
gundur. 

Hz. Peygamber'in vakfe yaptığı yerde 
vakfeye durmak. bu mümkün olmadığı 
takdirde oraya yaklaşmak müstehaptır. 
Bu yer Cebelirahme'nin eteğinde oldu
ğuna göre arefe günü tepeye tırman
mak için özel gayret sarfetmeyi gerek
tirecek hiçbir sebep yoktur. Hatta bazı 
alimler bunu bid'at olarak kabul etmiş
lerdir. Azfmabadf'nin Nevevi'den naklet
tiğine göre insanların bu dağa karşı gös
terdikleri aşırı ilginin sebepler inden biri 
de vakfenin yalnızca burada yapılacağı-



nı zannetmeleridir. Halbuki Arafat vadi
sinin tamamı vakfe yeridir. 

Cebelirahme'de zamanla bazı yapılar 

inşa edilmiş ve çeşitli değişiklikler mey
dana gelmiştir. İbn Cübeyr (ö 6 14 / 12 17). 

Cebelirahme'nin taş parçalarından oluş
muş çıkılması zor bir tepe olduğunu . 

Zengi Veziri Cemaleddin ei-Cevad tara
fından dört tarafına basamaklar inşa et
tirildiğini, dağın tepesinde Ümmü Sele
me'ye nisbet edilen bir kubbe ile kub
benin ortasında mescid ve mescidin et
rafında Arafat'a hakim bir düzlüğün bu
lunduğunu nakleder. Kıble yönünde ise 
içine mihrapların yerleştirildiği bir du
var, dağın eteğinde ve kıble yönünün so
lunda, üzerinde odalar bulunan ve Hz. 
Adem'e nisbet edilen çok eski bir ev. bu
nun sağında Hz. Peygamber'in vakfe ye
ri . ayrıca Cebelirahme'nin etrafında bü
yük su samıçiarı ile kuyuların ve küçük 
bir mescidin mevcut olduğunu söyler. Ev
liya Çelebi (ö 1093 / 1682). ziyaret ettiği 
Cebelirahme'nin, sahranın doğu tarafın
da yer alan, çevresi 5000 adım uzunlu
ğunda alçak ve siyah bir dağ olduğunu, 
dağın güney tarafında Hz. Peygamber'in 
hutbesini okuduğu Makam-ı Suffe-i Re
sülullah'a 70, tepesine ise 170 basamak
lı bir merdivenle çıkıldığını belirtir. Yi
ne onun kaydettiğine göre burada Hz. 
Adem ile Hawa'nın buluştukları rivayet 
edilen Kubbe-i Arafat vardır. Dört kemer 
üzerine oturtulan bu kubbenin her ta
rafı açık olup sadece kıble yönünde mih
raplar bulunmaktadır. Dağın dibindeki 
büyük havuzların ilkini Harünürreşid'in 

hanımı Zübeyde, diğer üçünü de 931 
( 1524 -25) yılında Kanüni Sultan Süley
man yaptırmıştır. Eyyüb Sabri Paşa (ö 

1890). Cebelirahme'nin güney eteğinde 
30 ayak uzunluğunda ve 28 ayak enin
de Mescid-i Cebeliarafat bulunduğunu. 
Mekke mollasının arefe günü hutbeyi 
burada okuduğunu kaydeder. 

Bugün Cebelirahme'de. tepesine çıkı
lan bir merdiven ve tepe noktasındaki 
dikili taştan başka hiçbir şey bulunma
maktadır. Çok yakınındaki su deposu. 
daha büyük ve modern depoların inşa 
edilmesi sonucu devre dışı kalmıştır. Ce
belirahme her mevsimde en çok ziyaret 
edilen bir makam olma özelliğini günü
müzde de korumaktadır. 
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CEBELiTARIK 

CEBELİTARIK 

(j)k ~) 

İspanya 'nın güneyinde 
aynı adı taşıyan 

dağın eteğinde kurulmuş kasaba ve 
Avrupa ile Afrika'yı birbirinden 

ayıran boğaz. 
_j 

Cebelitarık, İspanya'nın güney vilayet
lerinden Cadiz'in (Kadis) güneybatısında, 
kalkerli kayalıklardan oluşan 425 m. yük
seklikte bir dağdır. Bu dağın eteğinde 
kurulmuş olan kasaba ile Kuzey Afrika'yı 
İberik yarımadasına bağlayan boğaz da 
aynı adla anılmaktadır. Daha önce Cal
pe adını taşıyan ve eski çağlarda Akde
niz havzasında yaşayan toplumlarca dün
yanın batı istikametindeki en son nok
tası olarak kabul edilen söz konusu dağ . 

Endülüs fatihi Tarık b. Ziyad ' ın 92 (711 ı 

yılında ordusuyla birlikte ilk ayak bastı
ğı ve askeri karargah olarak kullandığı 
yer olması sebebiyle İslam kaynakların
da "Cebelü Tarık" diye adlandırılmıştır. 
Bu isim İtalyanca'ya Cebiltarre. öteki Av
rupa dillerine de Gibraltar şeklinde geç
miştir. Cebelitarık'a İslam kaynakların
da Cebelü 'l-feth de denilmektedir. 

Muvahhidler' in Endülüs'e geçişine ka
dar Cebelitarık ve eteğindeki koy daha 
ziyade muhtelif cins gemiler için bir sı
ğınak mahalliydi. Endülüs Muvahhidler'in 
hakimiyetine geçince (540 / 11 451 Muvah
hid Hükümda rı Abdülmü 'min ( 1130- 11631 

Afrika seferinden dönüşünde İşbiliye'de 
bulunan veliahdı Yüsuf b. Abdülmü'min 'e 
haber göndererek hıristiyanlara karşı dü
zenleyeceği seferlerde karargah ve kış
la olarak kullanmak üzere Cebelitarık'ın 
eteğinde bir şehir kurmasını emretti. 
Bunun üzerine Yüsuf. Gırnata'da bulu
nan kardeşi Osman ' ın da yardımıyla çok 
sayıda usta ve işçi toplayarak 554 -555'
te ( 1159-1160). içinde büyük bir cami. 
saray, resmi binalar, kışla, güzel bahçe
ler ve su dağıtım şebekesinin bulunma
sı planlanan şehrin inşasını başlattı. Şeh
rin mimarının Hadidi lakabını taşıyan bir 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. İnşaat de
vam ettiği sırada Kastilya (Castilla) Kra
lı VIII. Alfansa Kurtuba 'ya hücum et
mişti. Bunun üzerine Muvahhidler Endü
lüs ·e yardıma geldiler. Her ne kadar En
dülüs'ün batısının büyük bir bölümünü 
kontrolleri altına almayı başardılarsa da 
doğu bölgesini elinde bulunduran ve hı
ristiyanlardan destek sağlamış olan İbn 
Merdeniş karşısında aynı başarıyı gös
teremediler. Ayrıca İbn Merdeniş, Mu-
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