
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
BA. MAD, nr. 9, vr. 18b, 19 ', 75b, 187'; nr. 

10, vr. p ·b, 140b; nr. 14, vr. 181 b, 19P, 120 b, 
203b; nr. 66, vr. ll b, 14b; nr. 241, vr. 27', 29'; 
BA. TD, nr. 370, s. 96; Hicri 835 Tarihli Saret-i 
Defter-i Sancak-ı Arvanid (nşr. Halil İnalcık). 
Ankara 1954, s. 1-120; Ayn Ali Efendi, Ka va
nin-i AL-i Osman, s. 39, 40, 43, 47; Avni Ömer 
Efendi, "Kanun -i Osmani Mefhılm-i Defter-i 
Hakani" (nşr. i. H. Uzunçarşılı). TTK Belleten, 
xv / 59 (1951). s. 390; Kitab-ı Müstetab (nşr. Ya
şar Yücel), Ankara 1974, s. 15-16; Moğollann 
Gizli Tarihi (tre. Ahmet Temir), Ankara 1986, s. 
147; P. Rycaut. State of the Ottoman Empire, 
London 1668, s. 172-183; Kanunname-i AL-i 
Osman (nşr. Mehmet Arif. TOEM ilavesi). İstan
bul 1329, s. 11-13; Code de Lois Coutumieres 
de Mef:ımet ll: Kitab - ı qavanfn-i 'Oşmani (nşr. 
N. Beldiceanu). Wiesbaden 1967, vr. 9b·l0', 
1lb·l2'; V. P. Mutafcieva- Str. Dimitrov, Sur 
L'etat du systeme des timars, des XVW-XVI/1' 
ss., Sofia 1968, s. 26, tablo fV ; Doerfer, TMEN, 
I, 284-286; N. Beldiceanu, XIV. yüzyıldan XVI. 
yüzyıla Osmanlı Devletinde Tırnar (tre. Meh
met Ali Kılıçbay), Ankara 1984, s. 36-37, 88, 
90; İlhan Şahin, "Tımar Sistemi Hakkında Bir 
Risale", TD, XXXIl ( 1979). s. 911-921 ; Tuncer 
Gülensoy, "Cebe Adı Hakkında", Atsız Arma
ğanı, İstanbul 1976, s. 257-265; O. F. Sertka
ya, "Kelime Dağarcığı.mızdan (2): CEBELÜ 
'zırhlı' ve YALANAÇ,...,YALII\JAÇ 'Çıplak"', 
TDI., LVI /439 (1988). s. 2-3; Ömer Lütfi Bar
kan, "Timar", İA, Xll/1, s. 289; Halil İnalcık. 
"Qiebeli", E/2 (İ ng . ) , Il , 528-529; a.mlf., "Cebe-
li", UDMİ, VII, 106-107. r:iJ . 

l!!il FERIDUN EMECEN 

L 

CEBELÜLHARİS 

(bk. AGru DAGI). 
.J 

L 

C EB ERT 
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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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akıniarına kadar uzanır. Bunların dışın 

da ticarT merkeziere yerleşmiş ve Ha be
şi dil ve geleneklerini benimsemiş müs
lüman tüccar ailelerden gelenler de var
dır. Seyyahlar bu bölgede İslam'ın ba
şarısını buradaki müslümanların ahlak
lı, aktif ve enerjik oluşlarına bağlamak
tadırlar. Afrika'nın diğer bölgelerinde ol
duğu gibi burada da İslam'ın yayılma
sında ticaretin de rolü büyük olmuştur. 

Genel olarak Cebertfler çevrelerindeki 
hıristiyanlarla iyi ilişkiler içerisinde ya
şarlar. Zira aynı dili konuşmaktadırlar 

ve büyük ailelerin çoğu evliliklerle birbi
rine akraba olmuşlardır. Hatta aynı ka
bilede hem müslüman hem de hıristi

yanlar bulunmaktadır. Kuzeydoğu Afri
kalı birçok müslüman topluluktan daha 
yüksek bir hayat seviyesine sahip olan 
CebertTier dini yaşayışlarında fazla has
sas değildirler. Oruç ve namaz konusun
da yeterince duyarlı olmadıkları gibi hac
ca da önem vermezler; içlerinde pek az 
kimse hacca gitmiştir. Şahıs ve aile hu
kuku ile ilgili hususlarda şer'T hükümle
re uymakla birlikte bu sahadaki uygu
lamalarda adet ve geleneklerinin tesiri 
de büyüktür. Köyün reisi şeyh diye ad
landırılır ve fıkhi konularda hüküm ve
rir. Bunun dışında pek çok köyde genel
likle Kur'an kurslarında hoca olan ve 
mescidlerin imamlığını yapan kadılar bu
lunur. Mezhep bakımından halk Şafii ve 
Malikf'dir, az da olsa Haneffler'e de rast
lanır. Ade m el- Kinani Cebertfler arasın
da Samaniyye tarikatını yaymıştır. Kahi
re'ye göç edip orada Ezher'de Cebertiy
ye revakında ilim tahsil etmiş aslen Ha
beşistanlı ve Ceberti nisbesiyle bilinen 
pek çok alim vardır. Tanınmış tarihçi Ab
durrahman b. Hasan ei-Ceberti (ö ı 240/ 

1 825). 'Acd 'ibü'l-dşdr'ında bu alimler
den bahseder. 1983 tahminlerine göre 
Etiyopya'da 207.000 Ceberti yaşamak
taydı (Muslim Peoples, ll. 887, 918). 
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CEBERTI, Abdurrahman b. Hasan 

( ._;;_r.JJ ~ :.r. j-<>)1~) 
(ö. 1240/1825) 

'Aca 'ibü'l-aşar adlı eseriyle meşhur 

L 
Mısırlı tarihçi. 

_j 

1167 ( 1753-54) yılında Kahire'de doğ
du. Ataları Habeşistan'ın Cebert bölge
sinden geldikleri için kendisi de Ceberti 
nisbesiyle şöhret buldu. Mensup olduğu 
Ceberti ailesi Hanefi mezhebinde ve İs
lam'a çok bağlı kimseler olarak tanın 

mıştır. Hac için veya mücavir''' olarak 
Medine ve Mekke'ye yürüyerek gelme
leriyle meşhur olan bu aileye mensup 
alimierin Mescid-i Nebevf'de, Harem-i 
şerif'te ve Ezher' de ders verdikleri üç 
revak vardı. Babası Şeyh Hasan da Ez
her alimlerindendi. Ceberti on bir yaşın
da iken Kur'an-ı Kerim 'i ezberledi. Ba
bası oğlunda kabiliyet gördüğü için onun 
yetişmesine özen gösterdi. Ona büyük 
bir servet. kıymetli hocalar, öğrenciler 
ve devlet ileri gelenlerinden meydana 
gelen çok iyi bir çevre bıraktı. Ceberti 
Ezher'den mezun olduktan sonra astro
nomi, matematik. geometri alanların

daki bilgisini arttırdı. Osmanlı Veziri Ko-

Abdurrahman b. Hasan ei - Ceberti'nın 'Aca' ibü 'l-aşar 

(i'l-leracim ve 'f-a()biir ad l ı eserin in ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., Yahya Tevfik, nr. 275) 

ca Yusuf Paşa Cebertf'nin astronomi ala
nındaki engin bilgisine vakıf olup ona 
takvimler hazırlattı ve bundan dolayı 

kendisini ödüllendirdi. CebertT iyi yetiş

miş Ezher alimlerinin geleneğine uya
rak öğretim halkaları teşkil etti, öğren
ci yetiştirmeye önem verdi. Napolyon Mı
sır ' ı işgal edince onu ülke yönetiminde 
bir vasıta olarak kullandığı ayan ve eş
raf divanına üye tayin etti. Mehmed Ali 
Paşa'nın saray muvakkiti olarak da gö
rev yapan Ceberti Haneffler'le ilgili ifta 
dairesine de nezaret etti. 

Ceberti Kavalalı Mehmed Ali Paşa 'ya 

baştan beri cephe aldı ve ölümüne ka
dar muhalefetini sürdürdü. 1822'de oğ
lu Halfl öldürüldü. Bu konuda birçok söy
lenti çıktı ve olayın, Cebertf'nin Mehmed 
Ali Paşa' nın idaresini tenkit etmesiyle 
ilgili olduğu dedikoduları yayıldı. Bu olay
dan duyduğu büyük üzüntü sebebiyle 
Cebertf'nin gözleri görmez oldu, evine 
kapandı, vefatma kadar böyle _kaldı. Onun 
bir suikasta kurban gittiği de söylenir. 
Cebertf ilmi usullere r iayet eden objek
tif bir ilim adamı idi. 

Eserleri. 1. 'Aca'ibü'l-asar• fi't- terd
cim ve'l-al]bdr. 1688'den 1821'e kadar 
meydana gelen olayları ihtiva eden dört 
ciltlik bir Mısır tarihidir (Bulak 1297) 2. 
Mazharü't-takdfs (Muzh irü't-takdfs) bi
?ehdbi (zeuali) Devleti'l-Fransfs. Ceber
ti Mısır'ın Fransızlar tarafından işgalini 
(1798-1 801) konu alan bu eserini 1216'
da ( 1801 -1802) tamamlayarak Osmanlı 
Veziri Yusuf Paşa'ya ithaf etti. Kitabın 

da kendisinin Fransızlar' la ilişkisin den, 
General Menou zamanında divanda üye 
olduğundan söz etmediği gibi 'Acd 'i
bü '1 -dşdr'daki fikirlerinin aksine Napol
yon Bonapart'ı ve Fransızlar'ı küçük dü
şürücü tenkitlere, Osmanlılar'ı. padişah 
ve veziri öven ifadelere yer verir. Osman
lı Veziri Yusuf Paşa İstanbul'a dönün
ce eseri lll. Selim'e sundu. Eser padişa
hın isteği üzerine Hekimbaşı Mustafa 
Behcet Efendi tarafından Türkçe'ye ter
cüme edildi. 1807 yılında tamamlanan 
tercüme Tdrfh-i Mısır adıyla yayımlan
mıştır (İstanbul 1282) Mazharü't- tak
dfs Mütercim Asım Efendi tarafından 
da tercüme edilmiş (Osmanlı Müellif/e

ri, 1, 3771, ayrıca Alexandre Cardin eseri 
Fransızca 'ya çevirmiştir (Journal d 'Ab

durrahman Gabarti pendant /'occupation 

(rançaise en Egypte, İskenderiye 1835, Pa
ris 1838) Muhammed Ata Mazharü't
takdfs'in Arapça orijinalini Yevmiyyd
tü '1- Cebertf adıyla iki cilt halinde neş
retmiştir (Kahire 1958) 


