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CEBRiLER 

( r. .i-! ) 

XV- XVI. yüzyıllarda 
Lahsa merkez olmak üzere 

Doğu Arabistan 'da hüküm süren 
bir hanedan. 

_j 

Hanedan adını Ukayliler'e mensup olan 
kurucusu Seyf b. Zamil'in dedesi Cebr'
den alır. Seyf, Karmatfler'in Lahsa'ya ha
kim olan kalıntıları Ceıvaniler'in son emT
ri İbrahim b. Nasır'ı öldürerek ülkesini 
zaptetti ve Cebriler hanedanını kurdu 
( 820/ ı4ı7) . Halka adaletle muamele ede
rek kısa sürede huzur ve güveni sağla
dı . Onuri ölümü üzerine yerine kardeşi 
Ecved b. Zamil geçti, hakimiyet sahala
rını genişleterek Basra körfezi sahilleri
ni de ele geçirdi ve civardaki bazı emTr
Ieri haraca bağladı. Hanedan onun za
manında en parlak devrini yaşadı. Adil ve 
cömert bir emir olan Ecved ilim ve ede
biyatın yayılmasına hizmet etmiş ve hal
kın sevgisini kazanmıştı. Nitekim 1481 '
den önceki bir tarihte Emir Ecved ile gö
rüşen Vefa, ü '1- vefa müellifi SemhüdT 
ondan cömert ve iyi bir insan olarak öv
güyle söz eder. Onun zamanında Ca'fer-i 
Tayyar'ın ahfadından Şeyh Nasrullah, 
Cebriler'in yaptırdığı bir camide imam
lık yapmak üzere Lahsa'ya gelmiş ve ora
ya yerleşmiştir. ilim ve faziletleriyle meş
hur Hazredi Abdülkadiroğulları da aynı 
dönemde Lahsa 'ya göç etmiş ve ilmin 
yayılmasında önemli hizmetlerde bulun
muşlardır. 

Ecved 1507' de Basra körfezine saldı
ran Portekizliler'e şiddetle karşı koydu. 
Aynı yıl ölümüyle yerine büyük oğlu Muk
rin geçti. Ancak kardeşleri onunla müca
deleye girerek hanedanın zayıflamasına 
sebep oldular. Mukrin 1520'de hac mü
nasebetiyle bulunduğu Mekke'de Mısır-

- lı lar tarafından ziyaret edilmiş ve doğu
daki Bedeviler'in reisi olarak büyük bir 
ilgi ve itibar görmüştür. Mukrin Hicaz'
dan döndüğünde Bahreyn adasına geç
miş olan Portekizliler'e karşı Mekke emT
rinin de yardımıyla güçlü bir donanma 
teşkiline çalıştı . İranlı ve Türk okçular
la ordusunu takviye etti. Portekizliler'le 
yaptığı bir savaşta kahramanca savaştı 
ve aldığ ı yaranın tesiriyle üç gün sonra 
öldü (27 Temmuz ı52ıı. Portekizliler de 
Cebriler'in hakimiyetindeki sahilleri iş

gal ettiler. 

Cebriler'in Uman EmTri Hüseyin b. Said 
Su har' daki İran kuwetlerini bölgeden 
uzaklaştırdı ve Portekiz tarafından Za-

far' a kadar uzanan bütün toprakların 
hakimi olarak tanındı (ı 5 2 ı ı . Hanedan 
XVI. yüzyılda Osmanlı akınları karşısın
da tutunarnadı ve Osmanlılar'a tabi Mün
tefik kabilesinden Raşid b. Mugamis ta
rafından ortadan kaldırıldı (93 ı 1 ı 524-

25) . Lahsa'nın merkezi Hüfüf'taki Mes
cidü'd-Dibs ilk Osmanlı Valisi Mehmed 
Ferruh Paşa tarafından yaptınımıştır 

(ı 556 ). Lahsa'da Cebriler döneminde ya
pılan en önemli iki eser ise Mescidü'l
CebrT ve Kasru Ecved'dir. 
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CEBRİYYE 

( ~Al) 

İnsanlara ait ihtiyari fiilierin ilahi irade 
ve kudretin zorlayıcı tesiriyle 
meydana geldiğini savunan 

grupların ortak adı . 
_j 

Sözlükte "bozuk olan bir şeyi ıslah edip 
düzeltmek. birine zor kullanarak iş yap
tırmak" gibi anlamlara gelen cebr keli
mesine nisbet ekinin ilave edilmesiyle 
meydana gelen bir terim olup zorlayıcı 
bir gücün hakimiyeti fikrini benimseyen
ler için kullanılmıştır. Bütün kelamcıla
rın kabul ettiği bir tarifi bulunmamakla 
birlikte genellikle "insanların kendileri
ne has bir iradeye sahip olmadığını, zih
nT ve arneli bütün fiilierinin ilahi gücün 
zorlayıcı t esiriyle meydana geldiğin i sa
vunanlar" diye tanımlanabilmektedir. Bu
nunla beraber Mu'tezile mensuplarıyla 
Ehl-i sünnet kelamcılarının Cebriyye kav
ramına yükledikleri anlamlar önemli öl
çüde birbirinden farklıdır. Mu'tezile'ye 
göre Cebriyye, kullara ait bütün fiilierin 
önceden belirlenmiş bir plan (kader) da
hilinde gerçekleştiğini ve bu tür fiille
rin, kulun kısmi tesiri söz konusu olsa 
bile ilahi irade ve kudretten bağımsız 
olarak meydana gelmesinin mümkün ol
madığını kabul eden grupların adıdır. 

Buna göre kadere inanan ve kullara ait 
fiilierin Allah'ın yaratmasıyla oluştuğu
nu savunan bütün Sünni ekaller Cebriy-

CEBRİVYE 

ye'ye dahildir. Ehl-i sünnet kelamcıları
nın çoğunluğuna göre ise insanlara ait 
fiillerin, kendilerinin hiçbir etkisi olmak
sızın yalnız ilahi irade ve kudretin tesi
riyle gerçekleştiğini ve insanların ger
çek anlamda herhangi bir fiil sahibi ol
madıklarını iddia edenlere Cebriyye de
nilir. 

Kur 'an - ı Kerim'de cebr veya cebriyye 
kelimeleri yer almamakta birlikte cebr 
kökünden türeyen cebbar kelimesi geç
mektedir ki bir yerde yüce Allah'a, do
kuz yerde de zorba insanlara verilen bir 
isim veya sıfat olarak kullanılmıştır (bk. 
M. F. Abdülbak1, Mu'cem, "cbr" md.). Bu
nun dışında ilahi iradenin her şeyi ku
şattığını ve Allah'ın mutlak kudret sahi
bi olduğunu belirten birçok ayetin ya
nında müşriklerin Tanrı 'ya ortak koşma
larına ilahi iradenin sebep olduğu iddia
larını naklederek cebir görüşüne dotaylı 
yoldan temas eden ayetler de mevcut
tur (el-En'am 6 / ı48 ; en-Nahl ı6/ 35) . 

Hadislerde de esrna-i hüsna arasında 

zikredilen cebbar isminden ayrı olarak 
kadere imanı ve ilahi iradenin yaratıklar 
üzerindeki tesirini ifade eden açıklama
lar vardır. Bununla birlikte hem Kur'an'
da hem de hadis literatüründe insanın 
kendisine has irade, kudret ve fiilierinin 
bulunduğunu bildiren naslar da mevcut
tur. 

Kökleri düşünce tarihinin ve dinlerin 
başlangıç dönemine kadar uzanan cebir 
görüşünün izlerine Cahiliyye döneminde 
ve Asr-ı saadet Arapları 'nda da rastla
mak mümkündür (Cevad Ali , VI , 12ı-ı22ı. 
Pratik sonuçlar vermeyen, çözümü zor 
bu tür konular üzerinde tartışmanın tas
vip görmediği Asr-ı saadet döneminden 
sonra gelişen çeşitli siyasi, dini-fikri ha
reketlerin tesiriyle önceki devreye ait 
sade ve teslimiyetçi tavır değişerek bu
nun yerine dini anlayışlarda derin etki
ler meydana getiren yeni bir tartışma 

ortamı doğmuştur. Ketarn tarihçileri ilk 
itikadT problemlerden birini oluşturdu
ğu kabul edilen "cebir" ve "ihtiyar" me
selesi etrafındaki tartışmaların doğuşu
nu farklı sebeplere bağlariarsa da bun
ları üç noktada toplamak mümkündür. 
1. Siyasi ve Sosyal Sebepler. Hz. Peygam
ber'in hayatında her şeylerini paylaşa
cak derecede kardeşlik bağları kuwetli 
olan müslümanların onun vefatından 

sonra farklı siyasi görüşleri benimsedik
leri için iç savaşlara götürecek kadar ay
rılığa düşmelerine anlaşılabilir bir açık
lama getirme çabalarının yanı sıra bazı 
EmevT idarecilerinin, Hz. Ali taraftarları-
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