CE BERT
akıniarına kadar uzanır. Bunların dışın 
da ticarT merkeziere yerleşmiş ve Ha beşi dil ve geleneklerini benimsemiş müslüman tüccar ailelerden gelenler de vardır. Seyyahlar bu bölgede İslam'ın başarısını buradaki müslümanların ahlaklı, aktif ve enerjik oluşlarına bağlamak
tadırlar. Afrika'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da İslam'ın yayılma
sında ticaretin de rolü büyük olmuştur.

Genel olarak Cebertfler çevrelerindeki
iyi ilişkiler içerisinde yaşarlar. Zira aynı dili konuşmaktadırlar
ve büyük ailelerin çoğu evliliklerle birbirine akraba olmuşlardır. Hatta aynı kabilede hem müslüman hem de hıristi
yanlar bulunmaktadır. Kuzeydoğu Afrikalı birçok müslüman topluluktan daha
yüksek bir hayat seviyesine sahip olan
CebertTier dini yaşayışlarında fazla hassas değildirler. Oruç ve namaz konusunda yeterince duyarlı olmadıkları gibi hacca da önem vermezler; içlerinde pek az
kimse hacca gitmiştir. Şahıs ve aile hukuku ile ilgili hususlarda şer'T hükümlere uymakla birlikte bu sahadaki uygulamalarda adet ve geleneklerinin tesiri
de büyüktür. Köyün reisi şeyh diye adlandırılır ve fıkhi konularda hüküm verir. Bunun dışında pek çok köyde genellikle Kur'an kurslarında hoca olan ve
mescidlerin imamlığını yapan kadılar bulunur. Mezhep bakımından halk Şafii ve
Malikf'dir, az da olsa Haneffler'e de rastlanır. Ade m el- Kinani Cebertfler arasın
da Samaniyye tarikatını yaymıştır. Kahi re'ye göç edip orada Ezher'de Cebertiyye revakında ilim tahsil etmiş aslen Habeşistanlı ve Ceberti nisbesiyle bilinen
pek çok alim vardır. Tanınmış tarihçi Abdurrahman b. Hasan ei-Ceberti (ö ı 240/
1825). 'Acd 'ibü'l-dşdr'ında bu alimlerden bahseder. 1983 tahminlerine göre
Etiyopya'da 207.000 Ceberti yaşamak
taydı (Muslim Peoples, ll. 887, 918).
hıristiyanlarla
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1167 ( 1753-54) yılında Kahire'de doğ
du. Ataları Habeşistan'ın Cebert bölgesinden 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 gelmeleriyle 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 Ezher alimlerindendi. Ceberti on bir yaşın
da iken Kur'an-ı Kerim 'i ezberledi. Babası 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 astronomi, 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)

Paşa Cebertf'nin astronomi alaengin bilgisine vakıf olup ona
takvimler hazırlattı ve bundan dolayı
kendisini ödüllendirdi. CebertT iyi yetiş 
miş Ezher alimlerinin geleneğine uyarak 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 görev yapan Ceberti Haneffler'le ilgili ifta
dairesine de nezaret etti.

ca Yusuf

Ceberti Kavalalı Mehmed Ali Paşa 'ya
beri cephe aldı ve ölümüne ka dar muhalefetini sürdürdü . 1822'de oğ
lu Halfl öldürüldü. Bu konuda birçok söylenti çıktı ve olayın, Cebertf'nin Mehmed
Ali Paşa' nın idaresini tenkit etmesiyle
ilgili olduğu dedikoduları yayıldı. Bu olaydan 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 objektif bir ilim adamı idi.
baştan

Eserleri. 1. 'Aca'ibü'l-asar• fi't- terdcim 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. Ceberti 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 'ibü '1 - dşdr'daki fikirlerinin aksine Napolyon Bonapart'ı ve Fransızlar'ı küçük düşürücü tenkitlere, Osmanlılar'ı. padişah
ve veziri öven ifadelere yer verir. Osmanlı Veziri Yusuf Paşa İstanbul'a dönünce eseri lll. Selim'e sundu. Eser padişa
hın isteği üzerine Hekimbaşı Mustafa
Behcet Efend i tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. 1807 yılında tamamlanan
tercüme Tdrfh-i Mısır adıyla yayımlan
mıştır (İstanbul 1282) Mazharü't- takdfs Mütercim Asım Efendi tarafından
da tercüme edilmiş (Osmanlı Müellif/eri, 1, 3771, ayrıca Alexandre Cardin eseri
Fransızca 'ya çevirmiştir (Journal d 'Abdurrahman Gabarti pendant /'occupation
(rançaise en Egypte, İskende riye 1835, Paris 1838) Muhammed Ata Mazharü't-

takdfs'in Arapça orijinalini Yevmiyydtü '1- Cebertf adıyla iki cilt halinde neş
retmiştir (Kahire 1958)

CEBERTf. Hasan b. İbrahim
Ceberti' nin kaynaklarda zikredilen
Mul]tasaru Te?kireti'ş-Şeyl] Ddvı1d elAntdkf, Nakd ün li- Kitabi Elf leyle ve
leyle ve Düstı1ru takvfmi'l-kevdkibi'sseb 'a adlı üç eseri daha vardır (bk Kehhale, V, 133)
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Şürünbülalf'nin derslerine katılarak icazet aldı (ı ı 23 / ı 7 ı ı). Hocasının ölümünden sonra Seyyid Ali ed-Darfr es-Sfvasf
ile Muhammed b. Abdülazfz ez-Ziyadf'den fıkıh, Sabbağ lakabıyla bilinen Ahmed b. Mustafa ei-İskenderf'den akaid,
tefsir, hadis, Id en- Nemresf' den cebir.
geometri. matematik. Ahmed el-İmadf'
den hadis. Hasan b. Ali ei-Medabigl'den
de edebiyat okudu. Böylece Ezher ve Sinaniyye medreselerinde dinf ve aklf ilimler tahsil eden Cebertf büyük bir gayret
göstererek akranları arasında temayüz
etti.

1144 ( 1731 ) yılından itibaren özellikle
ilgi duyduğu matematik, cebir. geometri, mantık ve coğrafya alanlarında bilgisini artırmak amacıyla Muhammed enNecahf ve Hüsameddin ei-Hindf gibi alimlerden ders aldı. Sudan'ın ilmü' 1- hurüf
alanında yetişmiş ünlü alimi Muhammed
ei-Füllanf el-Kişnavf ile beraber kalarak
onun ölümüne kadar kendisinden istifade etti. Hacca gittiğinde Mekke ve Medine'de oturan alimlerden Ahmed b. Muhammed en-Nahlf. Abdullah b. Salim elBasri, Ebü'J-Hasan es-Sindf ve Muhammed Hayat es-Sindf ile görüşerek onlardan icazet aldı. Cemaleddin Yüsuf eiKilarcf, Ramazan el- Hankf es-Seftf. Ezher hocalarından Ahmed ei-Cevherf, dayısının oğlu Ahmed ed-Delcf. Ahmed erRaşidf. İbrahim Halebf. Süleyman b. Ahmed ei-Fiştalf ei-Fasf Cebertf'nin karşı
lıklı bilgi alışverişinde bulunduğu alimlerden sadece birkaçıdır. Kendisine özel
bir değer veren Kutub Abdülhalik b. Vefa başına Vefaiyye tacını giydirmiş ve

ona "Ebü't-Tedanf" künyesini vermiştir.
Hat sanatıyla da meşgul olan Cebertf
Abdullah Efendi ei-Enfs ile Hasan Efendi ez-Ziyaf'den sülüs ve nesih, Hintli nakkaş Ahmed Efendi'den de ta'lik meş
ketti ve icazet aldı; ayrıca divanf de öğ
renen Cebertf çok iyi Türkçe ve Farsça
biliyordu.
Yetiştirdiği çok sayıdaki öğrencileri
nin en ünlüleri oğlu Abdurrahman ei-Cebertf. Muhammed b. ismail en-Neferavf. Abdurrahman el-Arfşf. Muhammed
b. Ali es-Sabban ve Muhammed ei-Emfr'dir. Bunlardan başka Ali b. Ahmed eiAdevf. ibrahim ez-Zemzemf. Ahmed b.
Ahmed es- Sücaf. Hasan el- Cedavf. Ahmed b. Yünus ei-Huleyfi. Muhammed b.
Ahmed el- Cevherf. Salim el- Kayrevani
ve Cezayir müftüsü Muhammed Efendi
gibi Anadolu. Dağıstan. Şam, Hicaz ve
Kuzey Afrika'dan gelen birçok tanınmış
bilgin de onun öğrencisi olmuştur. Oğlu
Abdurrahman'ın bildirdiğine göre Avrupa ülkelerinden gelen bazı öğrenciler de
kendisinden geometri dersi almışlardır.

Son günlerinde

hastalığı

sebebiyle so-

kağa çıkamadığından yarım yüzyıldan

beri Ezher'de okuttuğu derslerini evinde
vermeye devam eden Cebertf. 1188 yılı
Safer ayı başlarında (Nisan 1774) vefat
etti; Ezher' de kılınan cenaze namazından
sonra Türbetüssahra'da Hatfb eş-Şirbfni
ve Şemseddin ei-Babill'nin mezarları civarında selefierinin yanına defnedildi.
Orta boylu. beyaz tenli. iri gözlü. gür
ve heybetli bir kimse olan Cebertf ziyaretçilerini bizzat karşılar. onlara
kendisi hizmet ederdi. Zengin bir kadın
sakallı

ı

Bedrüddln Hasen b. İbrahim b. Hasen
el-Akili el -Cebertl ez -Zeylal
(ö. 1188 / 1774)
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Ünlü Mısır müftüsü
ve ilim adamı.
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1110'da (1698 -99) Kahire'de doğdu
ve burada yetişti. Habeşistan'ın Cebert
bölgesine mensup bir ulema ailesindendiL Bir aylıkken babasını kaybeden Cebertf, annesi Abdülvehhab Efendi edDelcl'nin kızı Süteyte'nin yanında büyüdü. Daha sonra dedeleri gibi Ezher'de bu
aileye ait bulunan Cebertf revakına yerleşerek tahsiline devam etti. On üç yaşında tanıştığı Hanefi fukahasından Şeyh
Şürünbülall'nin oğlu Hasan b. Hasan eş-
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