
CEBELiTARIK 

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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CEBELÜ 

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 



aynen uygulanmıştır. Tırhala Sancak Be
yi ömer Bey sefer sırasında altmış üç 
cebelü getirirken Akşehir Beyi Ali Bey'in 
bir oğlu Anadolu'ya sefer olduğunda 300, 
Rumeli'ye sefer olduğunda elli cebelü 
ile gelirdi. 

Ayn Ali Risalesi'ne göre XVI. yüzyıl 
sonlarında tirnar sahipleri 3000 akçe
lik gelire karşılık bir cebelü, 10.000'den 
20.000'e kadar olan gelirleri için üç ce
belü çıkarırlardı. Subaşılar gelirlerinin 
her 4000 akçesi. zeamet sahipleri ve 
sancak beyileri her 5000 akçesi için tam 
teçhizatlı bir cebelü getirirlerdi. Böyle
ce en düşük gelire sahip bir beylerbeyi 
200- 300, sancak beyi ise 100-150 ce
belü ile sefere katılırdı. 

XV. yüzyıla nisbetle XVI. yüzyılda as
kere olan ihtiyacın biraz daha artması 
cebelü sayısının da fazlalaşmasına yol 
açtı. ll. Bayezid devrinde cebelü sayısı 

5372 olan Anadolu eyaletinde bu ra
kam 1560- 1580'lerde 1 O.OOO'i aştı. XVI. 
yüzyılın sonlarına doğru sadece Anado
lu eyaletinden 17.000, Rumeli eyaletin
den ise 33.000 cebelü sağlanıyor ve böy
lece devlet hemen hiçbir masraf yap
maksızın önemli sayıda asker temin et
miş oluyordu. XVII. yüzyılın başlarına ait 
bir yoklama defterine göre zeamet, ti
mar sahipleri ve cebelülerin sayıs ı Ana
dolu kısmındaki eyaletlerde 373.890, Ru
meli kısmındaki eyaletlerde ise 127.883 
idi. Ayrıca Rumeli'de yaya-müsellem sta
tüsünde teşkilatıanmış olan yörüklerin 
ve voynuk statüsündeki gayri müslim
lerin sefer sırasında çıkardıkları "eşkin

ci"ye de cebelü denirdi. 

Fatih kanununa göre cebelü mızrak, 

kılıç, ok, yay ve kalkan gibi silahlar ta
şır, süvari olarak sefere katılırdı. Kanun 
hükümlerine göre bir sipahinin cebelü
sü yolda firar ederse, sipahi onun yeri
ne bedel olarak bir başkasını koymak 
mecburiyetinde idi. Yapılan yoklamalar
da sipahiler ve cebelülerin teftişini doğ

rudan beylerbeyHer yürütürlerdi. Sipahi, 
cebelüsünü genellikle tirnar toprağın
daki köy ahalisinden seçerdi. Köylerde 
özellikle bennak* kayıtlı, evli ve çok az 
toprağa sahip olan veya hiç toprağı bu
lunmayan kişiler cebelü olarak tercih edi
lirdi. Nitekim 1463 tarihli Ankara San
cağı Defteri'nde bennakler arasında ka
yıtlı "cebelü bennak" tabiri bu durumun 
bir işareti olmalıdır (BA, MAD, nr. 9, vr. 
ı Sb. 19• ). Ayrıca sipahinin kendi oğulla

rını veya yakınlarını da cebelü olarak gö
türdüğü düşünülebilir. Çünkü "ibtida"
dan timara geçişte, savaşlarda büyük 

yararlıklar gösteren cebelülerin şansları 
daha fazla idi. 

Sadece normal tirnarlar değil aynı za
manda tasarruf bakımından bazı özel
liklere sahip diğer tirnarlar da cebelü 
çıkartırlardı. Mesela eşkincili mülk ti
mara sahip olanlar cebelü çıkartınakla 

mükellef tutulmuşlardı. Bunların cebe
lüleri sefere gitmezse, timarlarının bir 
yıllık hasılatma devlet tarafından el ko
nulurdu. Ayrıca yurtluk ve ocaklık olarak 
temlik edilmiş sancak ve has sahipleri 
de belirli sayıda cebelü getirtmekte idi
ler. Münavebe statüsündeki tirnarlar ise 
cebelü çıkartınakla yükümlü değillerdi. 
Yaşları küçük olan tirnar sahipleri sefe
re gidecek yaşa geldikleri vakit cebelü 
getirmekle mükellef tutulurdu. Sipahi
ler gelirleri karşılığı cebelü çıkartmazlar
sa, kendilerinden "bedel-i cebelü" adı al
tında vergi talep edilirdi. Cebelü bedeli
yesi uygulaması hazinenin paraya olan 
ihtiyacı sebebiyle xvıı ve xvııı. yüzyıllar
da yaygınlaştırılmıştır. Yeni savaş tek
niklerin ortaya çıkması ve tirnar sistemi
nin giderek bozulması sonucu bu askeri 
teşkilat zamanla önemini yitirmiştir. 
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CEBELÜLHARİS 

(bk. AGru DAGI). 
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C EB ERT 
(üAI) 

Habeşistanlı 
müslümanlara verilen isim. 

CE B ERT 

.J 

Cebert veya Cebere esas olarak, Ku
zey Somali'de liman şehri Zeyla ' ın batı

sında kalan ve Evfat diye bilinen bir böl
genin adıdır. Daha sonra Güney Habeşis
tan'daki (Etiyopya) müslüman emirlikie
rin hepsine. nihayet bütün Habeşistan 
müslümanıarına cebert denilmiştir. Da
ha yaygın olarak Ceberti şeklinde nis
bet ekiyle kullanılan bu kelime ne tarihi 
ne de modern anlamda bir milletin et
nik adıdır (bk. Trimingham, s. 150-153). 
Habeşistanlı hıristiyanların Arap yarı

madasındaki müslümanlara da cebert 
demeleri, bunun genel anlamda "müs
lüman" karşılığında kullanıldığını gös
termektedir. 

Habeşistan kaynaklarına göre cebert, 
Etiyopya dilinde "Tanrı'nın hizmetçileri" 
manasma gelen gabr kelimesinin çağulu 
agbertten alınmıştır. Habeşistanlı hıristi
yanlar günümüzde müslümanlara Arnha
ri dilinde esiarn (çoğulu eslamoç) derler. 

Habeşistan'ın dağlık bölgelerinde da
ğınık, küçük gruplar ve aileler halinde 
yaşayan Cebertiler. etnik ve dil bakımın

dan hıristiyan komşularından ayırt edi
lemezler. Tigre (Tigrai) dilini konuşan Ce
bertiler'in çoğunluğu ise Eritre eyaleti ve 
oranın başşehri Asmara'da yaşamakta
dırlar. 

Cebertiler' in en önemli kolu, Hz. Os
man'ın ve Habeşistan'a ilk hicret eden
ler arasında bulunan hanımı ile Hz. Pey
gamber'in kızı Rukiyye'nin ve diğer mu
hacirlerin soyundan geldiklerini iddia 
ederler. Aslında bunlar, İslam'a davetle 
meşgul olmuş ve Tigre'deki türbesi Ce
bertner tarafından kutsal bir yer sayılan 
Mağribli Şeyh Adem el-Kinani'nin so
yundandırlar. Soylu bir aileden geldikle
rini iddia eden Serai'deki Adi Hai'de ya
şayan Cebertiler diğer Cebertiler yanın
da büyük ve şerefli bir mevkiye sahip
tirler. 

CebertTier'den bazıları. hicri birinci yüz
yılda. Hz. Peygamber'in Habeşli bir saha
bisi olan ve bugün Tigre'deki türbesi M
la önemli bir ziyaret yeri kabul edilen 
Ahmed en-Neceş sayesinde müslüman 
olduklarını söylerler. Diğer grupların özel
likle ziraatçı köylerin İslam'a dönüşü ise 
Güneydoğu Habeşistan'daki müslüman 
devletlere ve imam Ahmed el-Mücahid 'in 
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