
olayları kaydetmeye itina eden Ceberti, 
indi ve peşin hükümlü bazı yaklaşımları 
bir tarafa. eserinde baştan sona kadar 
ilmi tarafsızlığın güzel bir örneğini ser
gilemiştir. Nitekim önsözde. eserini ne 
herhangi bir yönetici veya yüksek mev
ki sahibi kimse için, ne de birini met
hetme veya kötüleme için kaleme aldı
ğını belirtmiştir. 

Eserdeki kronolojik bilgiler yanında 
büyük bir yekün tutan biyografik bilgi
ler de son derece önemlidir. Bu bilgile
rin bir kısmını başka kaynaklarda bul
mak mümkün olmadığı gibi. bazı şahıs
lar hakkında burada kaydedilen tafsi
latı görmek de mümkün değildir. Bu 
bakımdan eser. Muhibbfnin Xl. (XVII.) 
yüzyılı ele alan ljulô.satü'l-eşer'i ile Mu
radfnin XII. (XVIII.) yüzyılı içine · alan 
Silkü'd-dürer adlı eserinin zeyli duru
mundadır. Eserde Kahire'nin o günkü 
durumu. caddeleri. camileri. kale ve sa
rayları hakkında verilen bilgilerin öne
mine de işaret etmek gerekir. 

Mehined Ali Paşa ve oğlu İbrahim'e 
karşı ihtiva ettiği sert tenkitler sebe
biyle eserin Mısır'da basılması uzun 
süre yasaklanmıştır. Neşir teşebbüsleri
ne · engel · olan hükümet. matbaalara 
verdiği izin belgelerine de Ceberti'nin 
tarihini basmamaları şartını koymak
taydı. 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. Kahi
re 1302, İbnü ' l-Esir'in el-Kamil adlı eseri
nin kenarında; I-IV, Kah i re 1322- ı 323; 

I-VII. Kahire 1958-1967, nşr. Hasan Mu
hammed 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, Ka
hire ı 888- ı 894) adıyla yapılan Fransızca 
tercümesi son derece hatalıdır. Eserin 
üçüncü cildinin birinci bölümü Egipet u 
period ekspeditsii Bonaparta, .1 798-
1801 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 (Mos
kova 1962-1963). Gaston Wiet 'Acd 'ibü'l
ô.şô.r'ın kullanışlı bir fihristini yapmıştır 
(Fihrisü 'Aca 'ibi'I-aşar [Index de Djabaıti]. 

Kah i re 1954) Eserle ilgili olarak yapılan 
çalışmalar arasında Mahmud Şarkavi'nin 
Dirô.sô.t ii Tô.ri{Ji'l-Ceberti, Mışr ii'l-kar~ 
ni'ş-şô.ni 'aşer (!-lll , Kah i re 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'l
Ceberti mine'd-da{Jı1 (Kahire 1979) adlı 

eserlerini de zikretmek gerekir. 
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ACAİBÜ1-MAHLÜKAT 
( ül;__,I.;WI ..,_.;~ ) 

Yazıldığı devrin coğrafya ve 
kozmografya telakkisine göre 

hazırlanmış, ansiklopedik bilgiler 
ihtiva eden, İsliimi edebiyatların 

ortak eserlerinden biri. 
_j 

Eskiden coğrafya ve seyahatle ilgili 
kitaplara genellikle "Acaibü'l-büldan", 
"Acaibü'I-Hind", "Acaibü'l-mahlükat" gi
bi isimler verilirdi. Buradaki adiib keli
mesi "harikalar. görülmemiş ve duyul
mamış 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 olma
yıp 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 Kaz
vinfden önce de Arap ve İran edebiyat
larında ele alınmış. değişik veya aynı 

adlarla bazı eserler yazılmıştı. Mesela 
İbnü'lcEsir İzzeddin el-Cezerfnin (ö 

630 / 1233) Tuhietü'l- 'acô.'ib ve tur
ietü 'l-garô.'ib (bk Keş{ü '?·Zunan, I, :369; 

krş. GAL Siıppl., I. 581, 609) adlı Arapça 
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eseri ile Kazvinfden bir asır önce Mu
hammed b. Mahmüd et-Tüsi es-Sel
manfnin 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 "mukaddi
me", iki "makale" ve bir "hatime" üzeri
ne tertip etmiştir. Mukaddimelerin bi
rincisinde adiib'in izahı. ikincisinde 
mahlükatın taksimi, üçüncüsünde ga
rib kelimesinin manaları. dördüncüsün
de ise mevcudatın taksimi bulunmakta
dır. Dört mukaddimeden sonra asıl ko
nuya giren Kazvini. birinci makalede ul
viyyat (ayüstü alemi) ile ilgili bilgiler ve
rir. Bu bilgiler fetekierin hakikati. şekil 

leri. vaziyeti ve hareketleri; Kamer. Uta
rit. Zühre. Şems. Merih, Müşteri, Zu
hal'den ibaret olan yedi felek, sabit fe
lekler. burçlar; felekü'l -eflak; gök sa
kinleri (Aztail, Mikail, Cebrail ve israfıl'le 
Münker ve Nekir); zamanla ilgili kav
ramlar (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 bulunmakta
dır: Denizler, adalar. kuyular. madenie
rin terkibi, nebatlar, ağaçlar. hayvanlar. 
insanlar, cinler, devler. kuşlar ve 
sürüngenler. Hatime kısmında denizie
rin ve karaların acaibinden bahsedilir. 
Eserin ikinci makalesi birinci makale
den çok daha geniştir (bk. Süleymaniye 
Ktp ., Ayasofya, nr. 2935). • 

Kazvini eserini hazırlarken Cahiz'in 
Kitô.bü 1-lfayevô.n'ı ile, Aristo'nun His
tçria Animalium adlı eserinin Arapça 
tercümesi olan Kitô.bü1-Hayevô.n'dan. 
Ebü Hamid el-Gırnati ve Muhammed b. 
Mahmüd et-Tüsfnin eserleri başta ol
mak üzere, özellikle adlarını belirttiği 

yirmi kadar kitaptan faydalanmıştır. 
'Acô. 'ibü'l-mal].lı1kat'ın mevcut yaz

maları 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'l
ma{Jlı1~at'ın XVIII. yüzyılda gözden ge
çirilerek 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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İran Edebiyatında Acaibü'l-mahlı1kat. 

Ebü'l-Hüseyin Abdurrahman b. Ömer 
es-Süfi'nin 374'te (984-85) kaleme al
dığı cAca ,ibü'1-ma{JJU~at (bk. lzatıu'l· 
meknan, ll. 94; Hediyyetü'[.cari{fn, !, 514); 
Ebü'l-Müeyyed-i Belhfye atfedilen ve 
nüshası günümüze kadar ulaşmayan 

cAca ,ibü'd-dünya; Muhamm~d b. Ey
yüb et-Taberi tarafından 1092 veya 
1116 yılında yazılan TuJ:ıfetü '1 -gara ,i b 
ve Ahmed et-Tüsf'nin cAca ,ibü'1-mah
JU~at ve gara ,ibü'1-mevcuddt'ı, Ka~
vfnfden önce İran edebiyatında konuya 
ne kadar önem verildiğini göstermek
tedir. Bu eserlerden TuJ:ıfetü '1-gara ,i b, 
J. Matint tarafından (Mecelle-i Danişke· 
de·i Edebiyyat ve cU/Qm·i insan[, Meşhed 
1350 hş . / 1971, VII, 887-903). Ahmed et
Tüsfnin eseri de M. Sutüda tarafından 
neşredilmiştir (Tahran 1345 h ş. / 1966) . 

Tüsf eserini 117S yılında Selçuklu sul
tanlarından Tuğrul b. Arslan'a ithaf et
miştir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Fatih, nr. 4174) kayıtlı olan nüsha min
yatürlüdür. Eser Kazvfnf'nin tertibinden 
biraz daha değişik olup on "rükn"e bö
lünmüş, rükünler de "fasıl"lara ayrıl-

Sürürfnin Acliibü'l·mah/akat tercümesinden bir sayfa 
( Topkapı Sarayı Milzesi K tp., lll. Ahmed, nr. 3632) 
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mıştır. Rükünler kısaca şu konulardan 
meydana gelmiştir: Göklerdeki acaib
ler; gökle yer arasındaki acaibler; arzın 
acaibleri: denizler, dağlar, kıymetli taş
lar, kayalar: şehirler, mescidler. kilise
ler, sinagoglar ; ağaçlar, bitkiler, ilaçlar 
(bu son iki kısım alfabetik olarak tertip 
edilmiştir): "kazılmış süretler"; insan; 
cinler; kuşlar, deniz ve kara hayvanları. 

İran edebiyatında bir de Kazvfnfnin 
tercümeleri vardır. Bunlar tam. muhta
sar ve serbest tercümeler olmak üzere 
üç gruba ayırılır. Tesbit edilebilenler 
şunlardır: t. İbrahim Adil Şah için 1 S47 
yılında tercüme edilen, fakat mütercimi 
bilinmeyen cAca ,ibü'1-ma{JJU~at (bk 
H. Ethe, ı . 369, nr. 714 ; A. Münzevi, VI , 
3875. İki nüshas ı da British Library'de bu
lunmaktadır: Or., nr. 1621 ve Or., nr. 373. 
Eser l283'te Leknev'de basılm ı ştır) z. Ba
yezfd-i Bestegf adıyla tanınan Abdürre
şfd tarafından tercüme edilen cAcii ,i
bü'1-mah1Ukat (bk. Münzevf. VI. 3874). 3. 
TuJ:ıfetü1- c~cd ,ib adıyla Ali Tairf (Tahi
r!) tarafından 1 S22 veya 1 S41 yılında 

yapılan muhtasar tercüme (bk. C. Rieu, 
Catalogue of the Persian ... , lll, 1059• /VI
ll ; H. E the, I, 375, nr. 716; Karatay, Top· 
kap1Farsça Yazma/ar, s. 76-77, nr. 201). 
4. Muhammed Hüseyin Esterabadf'nin 
TuJ:ıfetü'1-garii ,i b adıyla tercüme ettiği 
cAca ,ibü'1-ma{Jlu~at. Bunlar dışında 
bir de M. Ramazan! tarafından yayımla
nan bir cAcd ,ibü'1-ma{Jlr1~at vardır ki 
müellifi meçhul olan eser Nigiiristdn-ı 
cAcii ,ib ve Garii ,ib adı ile neşredil

miştir (Tahran 1341 hş. / 1962). Ayrıca 

Şeyh Cemaleddfn-i isferafnf, Kazvfnf'nin 
eserinin ikinci kısmını manzum olarak 
tercüme etmiş ve buna cAcd ,ibü'1-
gara ,i b ismini vermiştir. Ancak bu ese
rin adını Ethe Gara ,ibü'd-dünya ola
rak tesbit etmiştir. Muhammed Müftf-i 
Belhf XVI. yüzyılda Mecma cu'1-garii,ib 
adı ile bir cAcd ,ibü '1-ma{Jlu~at yaz
mıştır. A. Münzevf, Necfb-i Hemedanf 
adlı birinin de cAca ,ibü'1-ma{Jlr1~at 
adlı eserinden bahseder. 

Türk Edebiyatında Acaibü'l-mahlı1kat. 

Türk edebiyatındaki cAcii ,ibü'1-ma{J
JU~at tercümeleri Kazvfnfden ve İran 
edebiyatındaki diğer örneklerinden alı

narak yapılmıştır. Yakın zamana kadar, 
Osmanlı Türkleri'nde cAcii ,ibü'1-ma{J
JU~at'ı muhtasar bir şekilde Türkçe'ye 
ilk tercüme edenin XV. yüzyılda yaşa
yan Ahmed Bican olduğu zannedilmek
te idi. Fakat araştırmalar sonunda ilk 
tercümenin XV. yüzyıldan daha eskiye 
gittiği, ikinci tercümenin de XV. yüzyıl 

başında, yani Ahmed Bican'ın tercüme
sinden önce olduğu anlaşılmıştır (bk. 

AHMED BICAN). Tesbit edilebilen tercü
meler şunlardır: 1. istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde (TV, nr. 524) kayıtlı 

Aciiibü'1-mahll1kat. Ali b. Abdurrah
man tarafından Kazvfnf'nin eserinden 
tercüme edilmiş, fakat bu tercümeye 
yazar pek çok ilaveler yapmıştır. Şehir
lerden bahsederken Bursa ve Edirne'
den de söz eden bu eserin Edirne'nin 
fethinden sonra. fakat istanbul'un fet
hinden önce tercüme edildiği söylene
bilir. istanbul'a ait bilgi, aslında Kazvf
nfden faydalanılarak yazılan bir Arap
ça cAca ,ibü'1-mahlukat ile Siraceddin 
Ömer b. Verdf'ni~ Jja,ridetü'1- caca?ib 
ve teride tü '1-garii ,i b adlı eserinde ay
nen mevcuttur. z. Bu tercümenin adı bi
linmeyen mütercimi, İsmail Hakkı Uzun
çarşılı, Blochet ve Adnan Adıvar tarafın
dan Rükneddin Ahmed olarak gösterm
yorsa da eserin istanbul'da bulunan iki 
nüshasında da (Süleymaniye Ktp., Nuri 
Arlases, nr. I 28; Düğümlü Baba, nr. 556) 
bunu teyit edecek bir kayıt yoktur. Me-

Sürüri tercümesr Acliibü'l·mahlakat'tan bir diğer sayfa 



tinde geçen "rüknüddin" ibaresi bir dua 
cümleciğine bağlı olarak "dinin rüknü" 
manasında kullanılmış olacaktır. On "rü
kün" üzerine kurulan bu 'Adi ,ibü'l
mal]lı1~iit'ın tertibi Ahmed et-Tüsi'nin 
eserinin tertibine aynen uymaktadır. 3. 
Yazıcıoğlu Ahmed Bican'ın tercümesi. 
Türk edebiyatında en çok tanınan ve 
belki de muhtasar olması dolayısıyla en 
çok okunan tercüme budur. Eserin pek 
çok nüshası bulunmaktadır (bk. Ali Hilmi 
Dağıstan i, s. 212; Cevdet Türkay, Bibliyog
rafya; Manfred Götz, Il, nr. 332; TÜYA
TOK, 06/ 1, s. 29, nr. 51; 34 / 1, s. 3, nr. l; 
07 / 111. s. 241. nr . 2131-2 132). Ahmed 
Bican, eserini şeyhi Hacı Bayram-ı Ve
li'nin işareti üzerine 1453'te kaleme al
mıştır. On yedi fasıldan ibaret olan 
eser, Kazvini'nin eserinden ziyade 
Farsça tercümelere dayanmaktadır. Ya
zıcıoğlu'nun bu konuda Dürr-i Meknun 
adlı bir eseri daha vardır ki birçok 
kütüphanede 'Aca ,ibü'l-mal]lı1~at ile 
karıştırılmıştır. 4. Sürü ri tercümesi. Kaz
vini'nin tercümesi olan eser Kitabü 
Acaibi'l-mahlı1kat ve garaibi'l-mev
cudat adını taşımaktadır. KanUni'nin 
oğlu Şehzade Mustafa'nın hocalığını ya
pan Sürüri, tercümeye öğrencisinin is
teği üzerine başlamış, ancak şehzade
nin öldürülmesi üzerine eserini yarım 
bırakmıştır. Bu tercüme daha sonra 
Rodasizade tarafından tamamlanmıştır. 
Sürüri'nin nüshaları genellikle min
yatürlüdür (bk. C. Rieu, Catalogue of 
Turkish ... , 107•, nr. 7894, 24954; a.mlf., 
Une liste des manuscrits choisis parmi 
/es bibliotheques de Manisa, Akhisar, nr. 
I ; Cevdet Türkay, Bibliyografya; Karatay, 
Topkapı-Türkçe Yazma/ar, I. 441, nr. 
1326-1331; B. Flemming, I, 239, nr. 301) 
s. Bosna Kadısı Mevlana Gınai tarafın
dan 1 562 yılında yapılan tercüme. Gı

nai-i Rümi adıyla da tanınan yazar. İbn 
Esir'in TuJ:zfetü'l- 'aca ,ib adlı eserini 
Mir'at-ı Kainat adı ile tercüme etmiştir 
(bk. Keşfü'?·?Unün, ll, I 127 ; Hediyyetü'l
'ariffn, ı. 750) . Eserin iki nüshası tesbit 
edilmiştir. Biri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kütüphanesi'nde (nr. 492, bk. 
TÜYATOK, 06/ 1, s. 66, nr. 142), diğeri ise 
Berlin Devlet Kütüphanesi'nde ( MS Or. 
Oct., nr. 3663, bk. H. Sohrweide, V, 148, 
nr. 161) kayıtlıdır. Osmanlı Müellifleri 
Gınai'yi 1061'de (1650-51) ölmüş 

gösteriyorsa da (lll. 316) yanlıştır. 6. Ey
yüb b. Halil tarafından 1569 yılında ya
pılan tercüme. Bir nüshası Viyana'da 
bulunan bu esere aynı zamanda Tezki
retü'l-acdib ve tercemetü'J-garaib de 
denir (bk G. Flügel. ll. 508, nr. 1440) . 7. 

Hüseyin Efendi b. Mehmed'in 1697'de 
tamamladığı tercüme. Kazvini'den tam 
tercüme olan bu eserin adı Mir'at-ı 

Acaibü'l-mahlUkat ve Keşf-i Garai
bü'l-mevcudat'tır. Bilinen nüshaları: 

Süleymaniye Kütüphanesi (Esad Efendi, 
nr. ı 892); Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi (Hazine, nr. 400, Fehmi Et
hem Karatay bu nüshay ı Molla Taha b. 
Mehmed tarafından yazı l mış gösteriyorsa 
da lbk. Karatay, Topkapı-Türkçe Yazma
lar, 1, 442, nr. ı 332 ı. Molla Ta ha bu nüsha
nın müstensihidir ; eserin Hüseyin b. 
Mehmed'e ait olduğu 3bde kay ıtlıd ı r); 

Staatbibliothek (Marburg MS Or. fol. 
2562) (B . Flemming, I, 254-255, nr. 3 I 8) . 
Bu son iki nüsha da minyatürlüdür. 
Osmanlı Müellifleri'nde 'Acaibü'l
mal]lı1~at'ı tercüme ettiği bildirilen 
Yüsuf b. Mehmed Milevi ,011. 164) ise 
mütercim olmayıp müstensihtir (bk. B. 

Flemming, a.g.e., 1, 254, nr. 318 ; I. Stchou
kine v.dğr., s. 244, nr. 94) s. 1701 yılında 
yapılan Rodasizade tercümesi. Müter
cim, Sürüri'nin yarım bıraktığı tercüme
yi tamamlamıştır (bk. Ali Hilmi Dağ ı s

tani, s. 189 ; Manfred Götz, nr. I ; istanbul 
Arkeoloji Müzesi Ktp ., nr. 528-529 ; Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 4 ı 58) 9. British 

Sürüri'nin Acaibü'l-mahtakat tercümesinden minyatü rıü 

bir başka sayfa 

ACAiBÜ 'I-MAHLOKAT 

Library'de (Add 7893) kayıtlı mütercimi 
bilinmeyen bir 'Aca ,ibü'l-mal]lı1~at 
tercümesi daha bulunmaktadır. Bu ter
cüme aslında İbnü'I-Verdi'nin Haride
tü'J-'aca ,ib'inin tercümesidir (bk c. Ri
eu, Catalogue of Turkish ... , 109•, Add. 
7893) .10. Müellifi meçhul bazı 'Aca ,i
bü '1-mal]lı1kat tercümeleri de vardır. 

Çağatay Türkçesi'yle yapılan bir tercü
me Uppsala Üniversitesi Kütüphane
si'nde (nr. 630) kayıtlıdır. 
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