
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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(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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vahhidler'in bu sırada kendi iç mesele
leriyle meşgul olmalarından faydalana
rak sınırlarını batıya doğru genişletmek 
istedi. Bunun üzerine Mağrib'de bulu
nan Muvahhid Hükümdan Abdülmü'min 
bizzat Endülüs'e geçti. Askerleriyle birlik
te oğlu tarafından Cebelitarık'ın eteğin

de inşa edilen şehre yerleşti; ayrıca En
dülüs'e geçiş gayesinin hıristiyanlar kar
şısında zafer kazanmak olduğunu ifade 
etmek üzere bu şehre "Medinetü'l-feth" 
adını verdi. Abdülmü'min Cebelitarık ve 
Medinetü'I-feth'i üs olarak kullanıp hem 
hıristiyanlara hem de İbn Merdeniş'e kar
şı başarılı seferler düzenledi. 

Endülüs'te Muvahhidler hakimiyeti
nin sona ermesine paralel olarak hıris
tiyan krallıklarının Endülüs üzerindeki 
baskıları da önemli ölçüde arttı. Bu du
rumda Gırnata ve çevresini ellerinde bu
lunduran Nasrfler (Benf Ahmer), o sırada 
Muvahhidler Devleti'ni yıkarak Mağrib'in 
büyük bir bölümünü hakimiyetleri a ltı 

na almış bulunan Merinfler'den yardım 
isternek zorunda kaldılar. Merinfler En
dülüs'e geçtiklerinde Cebelitarık ve Me
dinetülfeth'i karargah olarak kullanıp 

hıristiyanlara karşı cihad yaptılar. An
cak bir süre sonra Gırnata emiri ile Me
rini Hükümdan EbO Yusuf'un arası açıl 

dı. Gırnata emiri Merinfler'in Endülüs'e 
geçmesini engellemek için Kastilya Kra
lı X. Alfansa ile antlaşma yaptı. Bu itti
fak her ne kadar MerinTier'in Endülüs'e 
geçmesini engellediyse de ittifaka taraf 
olan Kastilya kralını Endülüs topraklarını 
işgal fikrinden alıkoymadı. Nitekim 709 
(1309) yı lında AlansaPerez de Guzman 
el-Bueno Kastilya Kralı IV. Perdinand adı
na Cebelitarık'ı istila etti. Gırnata Emiri 
Muhammed b. İsmail MerinTier'i yardı
ma çağırmak zorunda kaldı. Bunun üze
rine Endülüs'e geçen bir Merini ordusu 
733'te ( 1333) Cebelitarık'ı geri aldı. An
cak çok geçmeden bu ordu, müttefik 
Portekiz ve Kastilya ordusu önünde ye
nilgiye uğradı. 741 'de (1340) Kastilya 
Kralı Xl. Alfansa Cebelitarık'ı kuşattı; an
cak başarılı olamadı. 756'da (1355) Me
rini Valisi Süleyman b. DavOd'un idare
sinde olan Ce belitarık 1410-1462 yılları 
arasında NasrTier'in elinde kaldı. Daha 
sonra ŞezOne (Sidonia) dükü tarafından 
istila edildi. Cebelitarık'ın hıristiyanların 

hakimiyetine geçmesinden sonra Endü
lüs müslümanları Mağrib ile irtifıatları
nı sağlayan önemli bir stratejik noktayı 
kaybetmiş oldular. Nitekim bundan son
ra Mağrib'den gerekli yardımın sağ lana

maması sebebiyle elde kalan Endülüs şe-
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hirleri teker teker kaybedildi ve nihayet 
897'de (1492) Endülüs'te İslam hakimi
yeti tamamen sona erdi. I. Isabella 1502'
de Cebelitarık'ı İspanya Krallığı'na kattı. 
947'de (1540) Barbaros Hayreddin Pa
şa'nın Cebelitarık üzerine bir sefer dü
zenlemesi üzerine şehir V. Karl tarafın

dan iyice tahkim edildi. 

XVI. yüzyılda İspanya'da takip edilen 
zorla hıristiyanlaştırma ve asimilasyon 
politikasına karşı çıkan ve bu sebeple 
İspanya'dan sürgün edilen Endülüs müs
lümanlarının (Moriskolar) büyük bir kıs
mı Kuzey Afrika'ya geçmek için Cebeli
tarık'tan gemilere bindirildL Böylece se
kiz asır önce İspanya'yı fethe gelen müs
lümanların ayak bastıkları ilk Endülüs 
toprağı olan Cebelitarık, bu defa sekiz 
asırlık yurtlarından sürülürlerken ayrı l 

dıkları son Endülüs toprağı oldu. 

1704'te İngilizler'in eline geçen Cebe
litarık günümüzde de İng iliz idaresinde 
bulunmaktadır. 
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Osmanlılar'da tirnar sahiplerinin 
setere götürmekle yükümlü oldukları 

tam teçhizatlı asker. 
_j 

"Silah, zırh" anlamına gelen Moğolca 
ce be kelimesinden Türkçe + Iü ekiyle tü
retilen cebelü (cebeli) "zırhlı, teçhizatlı 

asker" demektir. Moğollar'da ve Osman-

lılar'dan önceki Türk - İslam devletlerin
de ce be askeri bir teri m olarak cebe
püş şeklinde geçmektedir. Osmanlılar' 

da da hemen hemen aynı manada kul
lanılmakla beraber tirnar teşkilatı için
deki uygulamayı belirten özel bir anlam 
kazanmıştır. 

Cebelü asker, tirnar sahibinin geliriy
le doğrudan ilgili olup sayıları bu gelir
Iere göre tesbit edilmiştir. ll. Murad dev
rine ait 1431 tarihli Arvanid Sancağı 
Defteri'nde bu uygulamanın ilk örnek
leri yer almaktadır. Bu deftere göre ge
liri 1 000 akçenin altında olan tirnar sa
hipleri "kendüleri cebelü" ifadesiyle be
lirtilmiştir. Yani bunlar bizzat tam teçhi
zatlı olarak sefere katılacaklardı. 1500-
2000 akçe timarı olanlar yine kendileri 
cebelü ve yanlarında kendi hizmetlerini 
gören bir "gulam" veya "oğlan" getir
mekle yükümlü tutulmuşlardı. 2000 ak
çenin üstünde timarı olanlar ise kendi
leri "bürüme" denilen mükemmel bir 
zırh ile ve gelirlerinin durumuna göre 
belirli sayıda tam teçhizatlı cebelü ile 
sefere katılırlardı. Mesela 16.41 O akçe
lik gelir i olan bir sipahi, bürüme ile se
fere katılmak ve ayrıca üç cebelü, bir 
gulam ve çadır getirmekle yükümlüydü. 
Yine aynı deftere göre Arnavud Belgra
dı (Berat) subaşısı olup 50.762 akçelik 
geliri olan Adlu Bey on cebelü ile sefere 
gitmekteydi. 

Cebelü miktarları Fatih Kanunname
si ile standart hale getirildi. Buna göre 
1000 akçe timarı bulunan kendi cebelü, 
2000 akçe timarı olan kendi cebelü ve 
bir gulam, 4000-5000 akçelik tirnar sa
hibi kendi bürüme ve bir cebelü, 9000 
akçeye kadar iki cebelü, 9000-11.000 ak
çelik tirnar sahipleri üç cebelü. 12.000 
akçelik timarı olanlar dört cebelü, 1 5.000 
akçelik timarı bulunanlar ise beş cebelü 
getirmeye mecburdu. 1 5.000'i aşan ti
marların her 3000 akçesi için bir cebelü 
çıkartılırdı. 

Bu genel hükümlere rağmen Fatih dö
nemine ait bazı tahrir defterlerinde fark
lı rakamlara da rastlanmaktadır. Me
sela 867 ( 1463) tarihli Ankara Sancağı 
Defteri'ne göre 370 akçelik bir tirnar sa
hibi bir cebelü ile sefere giderken (BA, 
MAD, nr. 9, vr. 187a) 835 akçelik tirnar 
sahibi bürüme ile, 945 akçe tirnar geliri 
olan ise bir cebelü ile sefere katılıyor
du. Bununla beraber Fatih dönemine ait 
1455 tarihli Teke-ili (BA, MAD, nr. 14), 
yine aynı tarihli Tırhala (BA, MAD, nr. lO) 
ve 1465 tarihli Akşehir (BA, MAD, nr. 24 ı ) 

defterlerinde kanunun genel hükümleri 


