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Abdurrahman ei-Ceberti'nin (ö. 1825)
XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyılın
ilk çeyreğini içine alan
Mısır tarihine dair Arapça eseri.
L
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Tam adı cAca ,ibü'I-aşar fi't-teracim
ve'l-al]bôr'dır. Eser Osmanlı dönemi
Mısır mahallf tarihi açısından büyük bir
öneme sahiptir. Müellifin verdiği bilgilerden anlaşıldığıila göre, ilk üç cildi
1220-1221 ( 1805-1806), dördüncü cildi
ise ihtiva ettiği dönem olan 1221-1236
( 1806-1821 ) yılları arasında kaleme
alınmıştır. Eserin başında, tarih ilmi, tarihin mahiyeti, faydası, İslam'da tarih
ve takvim başlangıcının tesbiti ile ilgili
kısa bir girişteri sonra İslam .tarihi alanında kaleme alınan belli başlı eserler
zikredilmektedir. Mukaddime kısmında
ise bir nevi adalet felsefesi yapılarak
adalet ve adaletin uygulanmasıyla ilgileri bakımından insanlar gruplara ayrı
lıp değerlendirilmekte ve devlet yöneticilerine öğütler verilmektedir. Devamın
da başlangıçtan XII. yüzyılın başlarına
kadar Mısır tarihinin bir özeti . yapıl
makta, mukaddimeden sonra da kronolojik sıraya göre olaylar ele alınmak
tadır. Olayların yıl, ay ve günlere göre
verilmesinin ardından her yılın sonunda
o yıl vefat etmiş kimselerin biyografileri
yer almaktadır. XII. yüzyılın başından
1190 ( 1776) yılına kadar geçen olaylar
birinci çiltte, 1190-1212 ( 1776-1798)
yılları arasındaki olaylar ikinci ciltte,
1213-1220 ( 1799-1806) yılları arasın
daki olaylar üçüncü ciltte. bu tarihten
1236 ( 1821 ) yılına kadar geçen olaylar
da dördüncü ciltte anlatılmıştır.
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Cebertfnin kaydettiğine göre, eserin
dönemin ilk kısmını kaleme
almak için yaptığı kaynak araştırması
pek olumlu sonuç vermemiş, bu yüzden
müellif 11 00-1170 ( 1688-1757) yılları
arasındaki olayların tesbiti için şifahi
malumata, resmi kayıt ve sicillere, hatta türbe ve mezar taşlarındaki bilgilere
müracaat etmiştir. 1170-1190 ( 17571776) yılları arasında geçen olaylara ise
bizzat şahit olmuş, ancak zamanla bunları unutmuş olduğundan, eseri yazmaya başladığında hafızasını yoklayarak
hatı rladığı bilgileri kaydetmiştir. 1190
( 1776) yılından telif zamanına kadar
geçen süre içinde ise düzenli notlar tutmuştur. Son üç cildin 1190 ( 1776) yı
lından sonraki olayları kapsadığı göz
önüne alınırsa, eserin tamamına yakın
kısmının düzenli tutulan notlara dayandığı anlaşılır. Ceberti, eserin telifiyle ilgili olarak, yukarida verilen bilgiler yanında daha başka açıklamalarda da bulunmaktadır. Silkü'd-dürer if a cyani'l~arni'ş-şanf caşer adlı eserin müellifi
Şamlı tarihçi Muradi, eserinin telifi için
İslam dünyasının çeşitli yerlerindeki
birçok alim yanında Tacü'J- canls'un
müellifi Murtaza ez-Zebidfden de yardım isteğinde bulunmuştu. Talebesi Cebertfnin de ya rdımıyla bilgi toplamaya
başlayan Zebidi kısa bir süre sonra vefat edince (Nisan ı79ı ). Muradi Cebertrye mektup yazarak toplanan bilgileri
göndermesini istemişti. Bunun üzerine
hocasının derlediği notları bulan Ceberti kendi müsvedde notlarını da tamamlamaya çalışmış, fakat bu sırada Muradfnin de vefat haberini alınca (Ekim
ı 79ı ı çalışmasını bir kenara bırakmıştı.
Cebertfnin bu çalışması, daha sonra
kaleine almaya başladığı eserinde
büyük bir yekün tutan biyografik muhtevayı ve bu bilginin niçin Muradfnin
eseri gibi XII. (XVIII.) yüzyıl üzerinde yoğunlaştığını açıklamaktadır. Ayrıca, Cebertfnin eserine verdiği adda önce "teracim"i, sonra "ahbar"ı zikretmesi tesadüfi olmayıp eserde biyografik muhtevanın ağırlığına işaret etmektedir.
kapsadığı

Eserde Memlüklü tarihi ve tarihçilerine çok az yer verildiğ i için, Ceberti'nin
bu tarihçilerden ne ölçüde faydalandığı
nı tesbit etmek oldukça güçtür. Ayrıca
eserini başlattığı XVIII. yüzyıl başların
dan önceki olaylara ayırdığı birkaç yetersiz bahis, bu tarihe kadar geçen Osmanlı dönemi Mısır tarihine pek aşina
olmadığın ı göstermektedir. Bunun gibi,
bu yüzyılın başlarıyla ilgili dönemi de

ikinci dereceden birkaç kaynaktan fayc
dalanarak kaleme aldığı görülmektedir.
yaşadığı dönemde
unsuru ve ülkenin
Babıali ile münasebetleri konusunda,
Osmanlı arşivleri karşısında ikinci derecede kalmiş olmakla birlikte, çok değerli ve zengin bilgiler vermektedir.
Fransızlar'ın üç yıl süren Mısır işgaliyle
(ı 798-ı8o ı) ilgili bir kaynak olarak da
başta Fransızlar olmak üzere birçok
Batılı tarihçi tarafından kaleme alınmış,
sayı ve muhteva bakımından oldu.kça
zengin literatür içinde, bu dönemin en
güvenilir ana kaynaklarından biri olarak
kabul edilmektedir. Fransız işgali ve
daha sonraki dönemi araştıran çağdaş
Fransız tarihçileri, eserinin üçüncü cildinin üçte ikilik kısmını bu kısa süreli iş
gale ayıran Cebertrye son derece önem
vermişlerdir. Bu dönem üzerine ilk elden malzerneye dayanılarak hazırlan
mış bulunan Histoire scientifique et
militaire de J'expedition française en
Egypte d'apres fes memoires, materiaux,
documents inedits (1-X. Paris ı830-1834)
adlı büyük eserde de Ceberti'nin tarihine ilgisiz kalınmamış, birçok hususta
onun verdiği bilgilere diğer kaynaklardan daha çok güvenilmiştir.

Eser, Cebertfnin

Mısır'daki Osmanlı

Eserin Kavalalı Mehmed Ali Paşa hükümeti ve reformlarıyla ilgili son kısmı
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu dönemle ilgili lehte ve aşırı peşin hükümlerle
dolu eseriere karşı, aynı dönem için kara bir tablo çizen Ceberti'nin eseri, gerçeğin kavranması bakımından dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Cebertfnin
bu konuda söylediklerinin hepsini kabul
etmek mümkün olmamakla birlikte,
Mehmed Ali dönemi ve öncesini çok yakından tanıyan biri olarak verdiği doğru
bilgilerle tesbit ve teşhisleri göz ardı
etmek de mümkün değildir.
Cebertfnin, eserinde daha çok yönetimi ilgilendiren siyasi ve askeri olayları
ele almakla kalmayıp yer yer en ince
ayrıntılarına kadar sosyal, kültürel ve
ekonomik hayata da büyük ölçüde yer
vermesi, onu diğer birçok tarihçiden
ayıran önemli bir özelliktir. Bu bakım
dan eseri, bir devletveya hükümet tarihi olmaktan çok bir sosyal tarih mahiyetindedir. Kendisi bazı nadir durumlar
dışında tahlil ve değerlendirmeye girmemekle ·birlikte olayları ve ayrıntılarını
sunuşundaki dikkat ve ustalığı, olayların değerlendirilinesinde önemli rol oynamaktadır. Tarafsız ve güvenilir kaynaklarla doğruluğunu belgelerneden
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kaydetmeye itina eden Ceberti,
indi ve peşin hükümlü bazı yaklaşımları
bir tarafa. eserinde baştan sona kadar
ilmi tarafsızlığın güzel bir örneğini sergilemiştir. Nitekim önsözde. eserini ne
herhangi bir yönetici veya yüksek mevki sahibi kimse için, ne de birini methetme veya kötüleme için kaleme aldı
ğını belirtmiştir.

Eserdeki kronolojik bilgiler yanında
büyük bir yekün tutan biyografik bilgiler de son derece önemlidir. Bu bilgilerin bir kısmını başka kaynaklarda bulmak mümkün olmadığı gibi. bazı şahıs
lar hakkında burada kaydedilen tafsilatı görmek de mümkün değildir. Bu
bakımdan eser. Muhibbfnin Xl. (XVII.)
yüzyılı ele alan ljulô.satü'l-eşer'i ile Muradfnin XII. (XVIII.) yüzyılı içine · alan
Silkü'd-dürer adlı eserinin zeyli durumundadır. Eserde Kahire'nin o günkü
durumu. caddeleri. camileri. kale ve sarayları hakkında verilen bilgilerin önemine de işaret etmek gerekir.
Mehined Ali Paşa ve oğlu İbrahim'e
karşı ihtiva ettiği sert tenkitler sebebiyle eserin Mısır'da basılması uzun
süre yasaklanmıştır. Neşir teşebbüsleri
ne · engel · olan hükümet. matbaalara
verdiği izin belgelerine de Ceberti'nin
tarihini basmamaları şartını koymaktaydı. Eserin ilk olarak. Fransız işgaliyle
ilgili kısmı Edib İshak tarafından Tô.ri{Ju'l -Franseviyye ii Mısr adıyla yayım
landı (İskenderiye 1878) . Hidiv Tevfik'in
idareyi ele geçirmesinden hemen sonra
önce üçüncü ve dördüncü ciltler, ardın
dan da birinci ve ikinci ciltler basılarak
eserin tam neşri gerçekleştirildi (Bulak·
1297). 'Acô. 'ibü '1-ô.şô.r' ın daha sonra
muhtelif neşirleri yapılmıştır (!-XII. Kahire 1302, İbnü ' l-Esir'in el-Kamil adlı eserinin kenarında; I-IV, Kah i re 1322- ı 323;
I-VII. Kahire 1958-1967, nşr. Hasan Muhammed Cevher v. dğr _; I-lll. Beyrut, ts.).
Eserin Şefık Mansur. Abdülaziz Halil.
Gabriel Nicolas Kahil ve İskender Amün
tarafından Merveilles biographiques et
historiques ou chroniques du cheikh
'Abd al-RaJ:ıman al-Djabarti (1-IX, Kahire ı 888- ı 894) adıyla yapılan Fransızca
tercümesi son derece hatalıdır. Eserin
üçüncü cildinin birinci bölümü Egipet u
period ekspeditsii Bonaparta, .1 7981801 adıyla ı. M. Fil'shtinisky tarafın
dan. dördüncü cildi de Egipet pod
vlast'yn Muhammada Ali, 1806-1821
adıyla Kh. ı. Kil'berg tarafından Rusça'ya
tercüme edilerek neşredilmiştir (Moskova 1962-1963). Gaston Wiet 'Acd 'ibü'lô.şô.r'ın kullanışlı bir fihristini yapmıştır
(Fihrisü 'Aca 'ibi'I-aşar [Index de Djabaıti].

Kah ire 1954) Eserle ilgili olarak yapılan
Mahmud Şarkavi'nin
Dirô.sô.t ii Tô.ri{Ji'l-Ceberti, Mışr ii'l-kar~
ni'ş-şô.ni 'aşer (!-lll , Kah ire ı 955- ı 956)
adlı eseriyle Ahmed Said Süleyman'ın
Ceberti tarihinde Osmanlı Türkçesi ve
Farsça'dan Arapça'ya geçmiş kelimeleri
topladığı Te 'şilü mô. verede ii Tô.ri{Ji'lCeberti mine'd-da{Jı1 (Kahire 1979) adlı
eserlerini de zikretmek gerekir.
çalışmalar arasında
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Yazıldığı devrin coğrafya ve
kozmografya telakkisine göre
hazırlanmış, ansiklopedik bilgiler
ihtiva eden, İsliimi edebiyatların
ortak eserlerinden biri.
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Eskiden coğrafya ve seyahatle ilgili
kitaplara genellikle "Acaibü'l-büldan",
"Acaibü'I-Hind ", "Acaibü'l-mahlükat" gibi isimler verilirdi. Buradaki adiib kelimesi "harikalar. görülmemiş ve duyulmamış garip şeyler" anlamına geİmek
tedir. Bu çeşit eserlerden. Ebü Hamid
Muhammed el-Gırnati'nin (ö. 565 / 1169)
yazdığı Kitô.bü '1-Mugrib 'an ba' iı 'a cô. 'ibi'l-Magrib ile TuJ:ıietü '1-elbô.b ve
Nu{Jbetü '1-a 'cô.b adlı eserler sadece
birer seyahat ve coğrafya kitabı olmayıp pek çok "acaib"i ve mitolojik bilgileri
de ihtiva ederler. Kazvinfnin (ö. 682 /
1283) kaleme aldığı 'Acô. 'ibü 'l-ma{Jlı1~at ve garô. 'ibü '1-mevcudô.t adlı coğ
rafık ve kozmografik eser ise kendi
türü içinde çok beğenilmiş~ kısaltılarak
veya aynen tercüme edilerek. bazan da
ilavelerle İran ve Türk edebiyatiarına
kazandırılmıştır. Ne var ki bu konu Kazvinfden önce de Arap ve İran edebiyatlarında ele alınmış. değişik veya aynı
adlarla bazı eserler yazılmıştı. Mesela
İbnü'lc Esir İzzeddin el-Cezerfnin (ö
630 / 1233) Tuhietü'l- 'acô.'ib ve turietü 'l-garô.'ib (bk Keş{ü '?·Zunan, I, :369;
krş. GAL Siıppl., I. 581, 609) adlı Arapça

eseri ile Kazvinfden bir asır önce Muhammed b. Mahmüd et-Tüsi es-Selmanfnin yazdığı aynı adı taşıyan eser
buna örnek gösterilebilir (b k Keş{ü 'z?unan, ll, 1127).

Kazvini, kısaca 'Acô. 'ibü'l-ma{Jlı1~at
olarak tanınan eserini dört "mukaddime", iki "makale" ve bir "hatime" üzerine tertip etmiştir. Mukaddimelerin birincisinde adiib'in izahı. ikincisinde
mahlükatın taksimi, üçüncüsünde garib kelimesinin manaları. dördüncüsünde ise mevcudatın taksimi bulunmaktadır. Dört mukaddimeden sonra asıl konuya giren Kazvini. birinci makalede ulviyyat (ayüstü alemi) ile ilgili bilgiler verir. Bu bilgiler fetekierin hakikati. şekil 
leri. vaziyeti ve hareketleri; Kamer. Utarit. Zühre. Şems. Merih, Müşteri, Zuhal'den ibaret olan yedi felek, sabit felekler. burçlar; felekü'l -eflak; gök sakinleri (Aztail, Mikail, Cebrail ve israfıl'le
Münker ve Nekir); zamanla ilgili kavramlar (gece. gündüz, aylar -Arap. Rum
ve Fars ayları -. mevsimler) olmak üzere
on üç "nazar"da (bölüm) toplanmıştır.
İkinci makale süfliyyat (ayaltı alemi) ile
ilgili olup yine nazar ve fasıllardan oluş
maktadır. Bunlar anasır-ı erbaa, ateş
küresi. hava küresi (bulut. yağmur.
rüzgar, gök gürültüsü. yıldırım) ve su ile
ilgili acaibler. arz küresi ve bazı fasılla
rından ibarettir. Eserin bundan sonraki
kısmında ise şu bölümler bulunmaktadır: Denizler, adalar. kuyular. madenierin terkibi, nebatlar, ağaçlar. hayvanlar.
insanlar, cinler, devler. kuşlar ve
sürüngenler. Hatime kısmında denizierin ve karaların acaibinden bahsedilir.
Eserin ikinci makalesi birinci makaleden çok daha geniştir (bk. Süleymaniye
Ktp ., Ayasofya, nr. 2935).
•
Kazvini eserini hazırlarken Cahiz'in
Kitô.bü 1-lfayevô.n'ı ile, Aristo'nun Histçria Animalium adlı eserinin Arapça
tercümesi olan Kitô.bü1-Hayevô.n'dan.
Ebü Hamid el-Gırnati ve Muhammed b.
Mahmüd et-Tüsfnin eserleri başta olmak üzere, özellikle adlarını belirttiği
yirmi kadar kitaptan faydalanmıştır.
'Acô. 'ibü'l-mal].lı1kat'ın mevcut yazmaları muhtasar ve mufassal olmak
üzere birbirinden çok farklı dört ana
kota ayrılmaktadır. M. Streck'e göre.
Wüstenfeld tarafından 1848 yılında
Göttingen'de basılan metin. 'Acô.' ibü'lma{Jlı1~at'ın XVIII. yüzyılda gözden geçirilerek değiştirilen dördüncü koluna
dayanmaktadır ki bu, Kazvinfnin esas
tertibinden çok farklıdır . Eser H. EtM
tarafından Almanca'ya çevrilerek 1868'de Leipzig'de bastırılmıştır.
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